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مقدمة

الكريمالقارئ

الجديدالاصدارهذايقدمأنالقاهرةبجامعةالشرقيةالدراساتمركزيسر

الكلامية"الآراء:بعنوانوهوواليهودية+اليهودعلىالإسلامفضلسلسلةفى

الكتابهذاويتناول،فيها"الإسلاميوالاثرميمونبنلموسىوالفلسفية

اليهوديالعالموهوالتاريخمدىعلىاليهودعلماءاهممنواحدابالدراسة

التيالأعمالمنوغيرههالحائريندلالةصاحبميمونبنموسىالمصرى

متأثرةوفلسفيةكلاميةأسسعلىاليهوديالدينيالفكرصياغةأعادت

أسس!علىاليهودىللدينوشارحة،الإسلاميةوالفلسفيةالكلاميةبالإتجاهات

وتحقيق،عقلياشرحاالدينشرحفىالعامالإسلامىبالاتجاهتأثراعقلية

للأسسوفقا،والشريعةالحكمةبينالاتصالوإثبات،والعقلالنقلبينالتوفيق

حامدأبىأمثالالمسلمينالدينوفلاسفةالكلامعلماءكباروضعهاالتى

وغيرهما.رشدوابنالغزالى

الفلسفةمدرسابراهيمكاملحسنحسنالدكتورالكتابمؤلفاهتموقد

وتأثير،ومؤلفاتهميمونبنموسىحياةبتتبعشمسعينجامعةالبناتبكلية

فىبمؤلفاتهوالتعريف،إسلامهمشكلةمناقشةمععليهالإسلاميةالثقافة

والفلسفية.الدينيةوالمؤلفات،والرياضياتالطبمجالات

والنفس،،والطبيعيات،الالهياتلموضوعاتوافيةدراسةالكتابقدموقد

والفلسفية،الكلاميةالمناقشاتفىالإسلاميةالمؤثراتموضحاوالاخلاق

ابنأكملوقد.الإسلاميةوالفلسفةاليهوديةبينللتوفيقاليهوديةوالمحاولات

"دلالةكتابهفأتى"والاعتقادات"الأماناتكتابفىالفيوميسعدياجهودميمون
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والفلسفةاليهوديةوبين،والعقلالدينبينيوفقفلسفياكلامياعملاالحائرين+

نهايةفىاليهوديالدينيالفكرأساسبعدفيماالكتابهذاويصبح،الإسلامية

حاولوقد.والشرقالغربفىالحديثالعصروخلالالوسطىالعصور

الدينيالفكرويربط.الإسلاميةبالفلسفةاليهوديةالفلسفةعلاقةيحددأنالكتاب

فىالمؤثرةالإسلاميةالمدارسويحدد،الاسلاميبالفكراليهوديوالفلسفي

اعتباريمكنبحيثوالمعتزلةالأشاعرةمدارسمثلاليهوديالدينيالفكرتطور

.اليهوديالمجتمععلىلهوانعكاسا،الاسلاميللفكرامتداداالفكرهذا

تذكيراواليهوديةاليهودعلىالإسلامفضلسلسلةضمنالكتابهذاويصدر

علىيثبتونهاالتيالصراعنظرياتنبذعلىلهموحثا"الفضلبهذااليومليهود

فيشكولا.خالصةوصهيونيةسياسيةلأسبابوالحضاريةالدينيةالمستويات

قاعدةواعتباره،اليهوديالدينيالفكرتطويرفىميمونبنموسىفكرأهمية

موسىأنالمختلفةمجتمعاتهمفىاليهودتذكيرهناوالهدف.الفكرهذاانطلاق

فىاليهودمعهاتفاعلالتىالإسلاميةالحضاريةالدينيةالبيئةنتاجميمونبن

كبير.حدإلىالإسلاميةبالثقافةمتأثرةيهوديةثقافةفأنتجوا،الماضى

مجهودهعلىكاملحسنحسنالدكتورالكتابمؤلفإلىبالشكرونتوجه

عموما،الفلسفةفىللمتخصصينالعامةالفائدةمنهتتحققأنونتمنىالكبير،

.الخصوصوجهعلىوالمسلميناليهودبينوالحضاريةالدينيةالعلاقاتوفى

التوفيقولىوالله

حسنخليفهمحمدأ.د.

الشرقيةالدراساثمركزمدير

القاهرةجامعة
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تصدير

منغيرهممثللكنهماصيلافكراإبداعتاريخهمسنيخلالاليهودحارل

الهلينيةالفلسفةقاومواكانوافإذابها،احتكواالتيبالحضاراتتأثرواالشعوب

إلاعقيدتهم،علىالجديدالتراثهذامنخوفاانفسهمعلىوانغلقوافلسطينفى

الهلينية8الفلسفةمعتفاعلواالاسكندريةفىمفتوحمجتمعفىعاشواعندماانهم

ليثبتوا،الهلينيةوالفلسقةاليهوديةالشريعةبينتوفقتوفيقيةتلفيقيةفلسفةفأنتجوا

اسمىعقلياتراثاطياتهافىتحملوأنهاالتفلسفإلىتؤدىالتوراةانلليونانيين

فعالدورالإسلاملسماحةكانفقدالأندلسفىوأما.اليونانيالعقليالنظرمن

اليهرداحتكالأندلسففي.بخاصةالفلسفيللبحثوبالنسبةبعامةاليهودحياةفى

فأنتجالقديمة.للحضاراتالثقافيالإنتاجإلىبالإضافةالإسلاميةالهلينيةبالفلسفة

تحديدحولالفلسفةمؤرخوااختلففلسفة-الاحتكاكهذابفضل-اليهود

بالفلسفةمتأثرةيهوديةفلسفةأنهاأمخالصةيهوديةفلسفةهىهلهويتها.

الفلسفةمنجزءانهاأوإسلاميةفلسفةأنهاعنهـايقالأنيمكنوهل؟،الإسلامية

..؟.الإسلامية

اليهودموقفعلىنتعرفأنالضروريمنالتساؤلهذاعلىنردأنقبل

ذكرالفلسفي.التفكيرمجالفىإسهاماتلليهودهلأقصدالفلسفي،البحثمن

فىاليهودعنايةأنالأمم**طبقاتمؤلفهفىهـ(462)تالأندلسيصاعد

ذكرولكنه.الفلسفيةبالعلوميهتموالموأنهمالشرعيةبالعلومكانتالأمربداية

بلادفىمساكنهممنلهمالروميالملكطيطسطردبعدأنهمآخرموضعفى

التيالبلادأهلمخالطتهموعندومغاربها،الأرضمشارقفىتشتتواالشام

العقلية،الفضائلواكتسابالنظريةالعلوملطلببعضهمهممتحركتسكنوها

في"الفلسفةمؤلفهفىأورسيلماسونبوللكنالفلسفة.منحظابعضهمفنال

عندفلسفةوجدتإذاوبالتاليالتفلسفإلىتؤديلاالتوراةأنيرى"الشرق

يوجدوكذلكيهودية،فلسفةوليسيهودفلاسفةإبداعمنفلسفةفهياليهود

الهلينيةالفلسفةغزومنالرغمفعلى.نصرانيةفلسفةوليسنصارىفلاسفة
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اليهودمعتفاعلهاشينتجلمأنهاإلاونصارىيهودمنالسامىللعالم

نصرانية.فلسفةاويهوليةفلسفةوالنصارى

بالفعليوجدأنهالمقابلفى-اليهودالمستشرقينكبير-مونكويرى

منفيهاالتوراةانمنطلقمنلافلسفةأنتجواالفلاسفةوهؤلاءيهود،فلاسفة

معنىمنالكلمةبهتوحيمابكلفلسفةايداعإلىاليهوداهلماالعقليالنظر

philosophy،منالشرقأهلواساطيرلقصصنقلمنبهتاهوامابسبببل

المسلمينتراثنقلفىلدورهموكنلك8القديمالعهدإلىوكلدانوفرسهند

فلسفةمونكيعتبره-النقل-الدوروهذا.الغربيالعالمإلىوالروحيالمادى

"الفلاسفةب:عليهالقائمينوينعت

العالمفىالسرية"الجمعياتمؤلفهفىالمسيريعبدالوهابد.ويشير

النقل-الدوربهذاكانوااليهودانإلى"البهائية-الماسونية-البروتوكولات

عندماالأندلس.فىالكبرىالمسلميننهضةإبانالاسلامديارفيءوالترجمة

الدينياستقلالهموحققوا،المعاملةفىوالتسامحبالأمانوشعروااستقروا

اللغاتمنكثيرايتقنونجعلتهمالتىبالتجارةواشتغلواوالمالي،والاجتماعي

مفكرابينهمنجدلاولذلكوالترجمة.النقلبمهمةالاضطلاععلىساعدهممما

ترتبطمهنةكلإلىبالإضافةوتجارا،وصيادلةأطباءنجدبلفيلسوفاأو

وعصرالوسيطةأوروبافىذكراأيضالهمنجدولا.المادياليوميبالانتاج

يكنولمدينية-الأولالمقامفى-اهتماماتهمكانتمشاهيرهمحتى.النهضة

معروفايكنلمميمونبنفموسىفيهايعيشونالتىالمجتمعاتفىثقللهم

وما.وحسبالطبفىكتبومؤلفطبيباباعتبارهوإنمادينيا،مفكراباعتباره

غيرهادونمعينةإنسانيةنشاطاتعلىاليهودنشاطاقتصارأنفىشكمنا

اقتصادياالمنعزلةالوظيفيةالجماعةدورتلعبأقليةمنللغايةطبيعياأمراكان

وظيفتها".بسببووجدانيا

العصورفىاليهودأنالحضارةقصةمؤلفهفىديورانتولويذكر

علماينتجوالمالفترةتلكوفى-لهرفضهمرغم-التصوفإلىلجأواالوسطى
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ذلكفىمتأثرينوفلسفةعلماابدعوافقدالاسلامسماحةظلفىاما.فلسفةولا

شرائعهمفىمنهاللاستفادةفحسبالفلكدراسةعلىتشجعفالتوراةبالمسلمين.

الأعياد.أيامكتحديد

فيهايبذلونمضنيةبجهوديقومونذلكمنالرغمعلىاليهوديزالولا

اىفيهيوجدولاخالصيهوديتراثهمأنأجمعللعالمليثبتواوالثمينالغالي

مؤثراتبفضللابالتوراةتأثرهمبسببفلسفةأبدعواوأنهم،اجنبيةمؤثرات

فلسفةفيهاالتوراةأنالأخرىللشعوبليثبتوافلسفةأبدعواوانهم،اخرىأجنبية

التيالشعوبكافةعلىالكبيرالفضللهموان،اليونانفلسفةمنعقلياأفضل

بفضلالحضاراتتلكأسسواالذينفهم.حضاراتمنانتجوهفيمامعهاعاشوا

لوحتىالمزاعمتلككلإثباتيحاولونوهم،الفذةوعبقريتهمالذهنيتفوقهم

والواقع.والتاريخللحقيقةمخالفاذلككان

الأندلس:فىالإسلاميةالفلسفةمناليهودموقف

الاسلام-ظهورقبلالعربيةالجزيرةفىالفلسفيبالبحثاليهوديشتغللم

بشرهمفقد-الاسكندريةفىفلسفةمنحصلوهبمااحتفاظهممنالرغمعلى

أيضايمدهمالدينوهذا.العالملهذاوخالقومسيطرقادربإلهالسماويدينهم

فيالنحوهذاعلىاليهودواستمر.ومبادئوأخلاققيممنإليهيحتاجونمابكل

المحاولاتبعضباستشاء-الفكريةالحياةفىيساهموالا-العربيالمشرق

قامواماإلىبالإضافةالفلسفي.البحثمجالفىالمسلمونبهقامماتحاكىالتى

الفتننشرفىالكبيرودورهمالمقدسةبكتبهميتعلقفيمادينيةدراساتمنبه

الأندلسفىاليهودوعانىدينهم.منللنيلالمسلمينصفوفبينوالاضطرابات

انإلىالغربيينالقوطحكموطأةتحتالعذابألوانشتىعديدةسنينطوال

فيالأندلسعلىاستولىالذى-البربريالشعبفهذا.الأندلسالاسلامدخل

وكانالميلادي.السابعالقرنفىالنصرانيةاعتنق-الميلاديالخامسالقرن

لهموأقاموا،حقوقهمكافةمنفحرموهماليهود،معجبارينقساةذلكأثناءالقوط

http://kotob.has.it



8

هؤلاءاليهودفقابلالأندلسالأمويوندخلم711عاموفى،المذابحمنكثيرا

علىقرطبةواصبحتالغربيين.القوطظلممنلهمكمحررينالجددالفاتحين

النواحيفىكثيراآنذاكاليهودونشطعالميا.ثقافيامركزا-الأمويين-ايديهم

الأندلسيونومنحالجديدةالدولةفىالقياديةالمناصبواعتلواوالثقافيةالمالية

العسكرية،:أمامهممتاحةالحياةمجالاتفكل،شاملةوحريةذاتيااستقلالااليهود

والمالية.،والصناعية،التجاريةو،الزراعيةو،الثقافيةو،السياسيةو،الدبلوماسيةو

البلادأقصىمناليهودإليهاالأندلسجذبتفقدالمسلمينحكملاعتدالونظرا

.وفارسبابلبلادحتى

يجدوافلمإليها.والمهاجرينفيهاالمقيميناليهودالأندلساحتضنتوهكذا

الحياةوسعةالاسلامسماحةحيثالأندلسمنخيراإليهيتجهونآخربلدا

عليهاأطلقواانحدإلىالعصورتلكانظارلفتبهيئةفتدفقواوالروحيةالمادية

كلالأصقاعتلكإلىمعهمحملواوقد.الجديدة"أورشليماسم-الأندلس-

فيها+شاركهمبلالحسنةالخصالبهذهوحدهماليهودينعمولمالعقلي".تراثهم

فيهتساوواالذىالجديدالمجتمعمنجزءالأندلسفىجيمعاوصارواالنصارى

عليهموالجديدةالحسنةالاسلاميةالخصالوهذهكثيرة.حقوقفىالمسلمينمع

سماحةظلوفىآخر.اوروبيبلدأىفىالحينذلكفىموجودةتكنلم

.الإسلامعلىالنصارىأقبلأطماعأوضغرطأيةودونالاسلام

عهودمنعهدأيفىينجزوهلمماالأندلسيالعهدهذافىاليهودوأنجز

عشاهاالتيالفترةوتلكام(.0925-.)0للشتاتالمثاليالعالمإنه،الشتات

للإلهاممصدراويعتبرونهابغروردائمااليهاينظرونهم،الأندلسفىاليهود

ب"العصرالعصرذلكينعتونوهممنها.باستمراريتعلمواأنيجبوعظة

والأخلاقيين،،والنحاةب"الشعراء،زاخرالعصرفهذا.لهمgoldenageالذهبى

فيشعبلأيإنتاجبافضلمقارنتهيمكنالدولةورجالاتوالعلماء،،والفلاسفة

يعيشونجداكثيرينعظماءرجالأنيحدثالمصادفةسبيلعلىليس.فترةأي

الأجيالمنالكمذلكبعينهامجموعةلأيأتيحفلو.محددينوزمانمكانفى

شمالفيهودلديها.ماأفضلستخرجفإنهاالمشجعةوالظروفللسلامالمحبة
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الإسلامي،الفتحبعدعديدةلقرونالعواملهذهبكلاستمتعواواسبانياافريقيا

اليهود..وغيراليهودمنلكلالأوروبيةللثقافةمشجعةالنتائجوكانت

المسلموننقلالحياةنواحيلكلالشاملةالأندلسيةالنهضةتلكإطاروفى

العقليةعلىالأثراكبرلهكانممابغداد،فىالمشرقمسلميتراثللأندلس

مباشراحتكاكبذلكفحدثتماما.الأندلسيةالعقليةمعلامتزاجهانظرااليهودية

،أخرىفلسفيةعناصرمنعليهينطويبماالمسلمينفلاسفةوآراءاليهودبين

استبدلواباستثناءوالاسلامياليونانيالعقليبالنظرالنحوهذاعلىاليهودوتأثر

الاسلاميواللاهوت،العبريةباللغةالعربيةاللغة،المقدسبالكتابالكريمالقرآن

الأسبانياليهوديالشعبمنكبيراجزءأنالحقيقيالأمر.اليهوديباللاهوت

بينهم،الثقافيةالاهتماماتلنشركبيرةإمكانيةأحدثهذا،مدنفىيعيشونكانوا

ثقافيةمراكزاالمدنتلكصارتحيث

فىعديدةيهوديةشخصياتساهمتالثقافيةالمدنأوالمراكزتلكوفى

شبروطبنحسدايالوزيرالشخصياتتلكأهمومنالأندلسية،الثقافةئأسيس

والمستشارالثانيالحكمللخليفةالخاصالطبيبم(259-759)حوالىالمتطبب

علىومثقفيهماليهودعلماءشجعوالذيالدولةقضايافىلهالرسميغير

الأندلس.فىالثقافيةالحركةفىالانخراط

سكرتيرمنصبتولىفقدالمالقيام()399-556نجديلابنصمويلأما

رئيس"نجيدا*منصبقلدهالذى.غرناطةلملكمستشاراعملثمالوزراءرئيس

علىوشعراءهماليهودالمثقفينأيضانجديلاابنشجعولقد،اليهوديةالطائفة

فياليهودمثقفيمنوغيرههووساهم.الأندلسفىالثقافيةالحياةفىالمشاركة

فنونشتىمننهلوابماذلكفىمتأثرينواللغويةالتلموديةالدراساتتطوير

والإسلامية.العلميةالجامعاتمنالمعرفة

والجبروالحسابالهيئةعلوم:العمليةبالعلوماليهوداشتغلفقدوبالجملة

،النجومواحكام،الأدويةوعلوم،والحمياتوالأغذية،،والطبوالهندسة،

بالإضافةوالتنجيم.،والكسوفات،الرياحالمطر،:الطبيعىوالعلم.والموسيقى
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وأخبارهم،اليهودوفقه،والعرباليهودلسانوعلموالطلسمات.السحرإلى

صوبوابلبهايهتموالمفإنهمالفلسفيةللعلوموبالنسبة.والبلاغةوالشعر

المغربأما-العربيالمشرقفىنلك-الدينيةالدراساتتجاهاهتماماتهم

الفلسفيةالعلومجانبإلىالدينيةبالعلوماهتموافقد-الأندلس-العربى

معالاهتمامهذاقمةوبلغتهلينية.عناصرمنعليهاشتملبماالإسلامية

ونبغ،الأندلسفينشأالذى-الميلاديعشرالثانيالقرن-ميمونبنموسى

منالإسلاميالكلاموعلمالاسلاميةالفلسفةبينالتوفيقحاولوالذىمصر،فى

.آخرىجهةمنالمقدسوالكتابجهة

)حوالي-اللاتينعليهاطلقكما-افيسبرونأواليهودىجبرولابنويعد

درجةإلىيرقىلاولكنهالأندلسفىيظهرفيلسوفأول/7501م(463هـ

ولمام(،هـ/595891)ترشدابنأمثالبعدهمناتواالذينالمسلمينفلاسفة

المشرقويهودالعربيالمغربفىالقانطيناليهودهؤلاءبينالعلاقةتنقطع

الإسلاميالحكمظلفىيعيشفكلاهما،دائماتصالعلىكاناإنمابلالعربى

الدولةيهودبينالعلائقانقطعتحينعلى،العربيةاللغةيتكلممنهماكلوكنلك

اللغة.حاجزوأهمهابينهماالحواجزلكثرةاوروباويهودالإسلامية

الإسلامية:والفلسفةاليهوديةبيناليهودتوفيقعلىأمثلة

للوقوف-بإيجاز-الفلسفيةاليهودإنجازاتبعضعرضهناسنحاول

مناستفادواكيفومعرفةالإسلامية،والفلسفةاليهوديةبينتوفيقهمكيفيةعلى

قاموااليهودمنجيلاالميلاديالعاشرالقرنشهدلقدالإسلامي.الكلامعلم

هؤلاءأبرزومنالإسلامية.والفلسفةمقدس!كتابمنيحملونهمابينبالتوفيق

الديانةعندافعالذىم(هـ/331429)تالفيومىجوزيفبنسعدياالمفكرين

الإسلاميةالفلسفةوبينبينهماللتوفيقعقلانيباسلوببتفسيرهاوقام،اليهودية

وأرسطاطاليسية،،أفلاطونيةهلينيةفلسفيةعناصرمنعليهتشتملبما

محدثة.وأفلاطونية
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والاعتقادات()الأماناتمؤلفهخلالمنالفيوميسعديالآراءوالمتتبع

المتكلمينبآراءمتأثروانهالأرسطاطاليسي،الأفلاطونيبالتيارمصطبغةيجدها

النصرانية،منالإسلاميةللثقافةمشابهةأكثراليهوديةفالثقافةوعموما.المسلمين

اللاهوتعلمفىمحاولةأولخلالمنبغدادفىسورا"جامعةفىذلكويتجلى

العالم،أبدعالذيهوواحداإلهاانآرائهومنالفيومي.سعديايدعلىالعقلي

لأوامرطاعتهعلىالانسانيثابحيثبالبعثسعدياويؤمنخالدةالنفسوأن

وبالنسبةالإلهي.للعدلطبقاذلككلذنوبمنارتكبماعلىويعاقبتعالىالله

.والمخلوقالخالقبينتشابهأىسعدياورفض.ذاتيةفهيالالهيةللصفات

فيالمعتزلةأثريتضحوهنا،والدينالعقلمناصولهاعندهالأخلاقوتستمد

والعقلالدينمحتوىأنلايمانهونظرا،التكليفوأوأمرالعقلأوامرمنموقفهم

والتكليف.العقلأوامرطاعةفىتكمنالإنسانيةالسعادةأنيرىفهوواحد

تيار-اليهودمنكثيرمثلهالذي-الفلسفيالاتجاههذاجانبإلىوظهر

عشرالحاديالقرنمنالثانيالنصف-باقودابنجوزيفيديعلىروحاني

الدنياالحياةفيالانسانهدفأنيرىالذي"،القلوب"واجباتمؤلفهخلالمن-

أولىكخطوةالحميدةبالأخلاقبالتحليذلكويكونتعالى،اللهمنالتقربهو

مخلوقاته.منتعالىاللهوجودعلىالإنسانويستدلالإلهي.النورمنللتقرب

تكونالكونهذاعلىبسلطانهويعترفواحد،اللهأنالإنسانيدركوعندما

لارتكابعرضةالإنسانيكونلاوحتىالأحد.الواحداللهالانسانطاعةالنتيجة

فيالإسلاميالزهدأثرهناويبدو.الفانيةالحياةتلكفىالزهدعليهالذنوب

الالهيين.والرضاالقربلنيلالإنسانيسلكهالذيالروحيالمعراجعنحديثه

الفارابيأعمالنجدعشروالثانيعشرالحاديالقرنيينإلىانتقلناماوإذا

الأندلسإلىتنتقلام(هـ/248537)تسيناوابنم(،هـ/933059)ت

تبدويهوديةفلسفيةجهودوجودمعالأسطاطاليسيةالأفكارانتشاروازداد

وغيرهم.باقوداوابنجبرول،وابنالفيومي،سعدياعندالسابقالقرنفىآثارها

وأشعرية.معتزلةمن-فيها-المسلمينالمتكلمينآراءانتشارمع
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ففيم(،181ا-.011)نحوداودبنابراهامأيضاالمرحلةهذهروادومن

الأرسطاطاليسيةوالفلسفةالدينبينالتوفيقإلىيلجأالرفيعة+العقيدةمؤلفه

المحدثةالأفلاطونيةالفيضنظريةيرفضلاوهوتعارضا.كلماوالسينوية

هاليفييهودامثلواقتنع،البشريالعقلقدرةلكونتأملاتفيهاأنيرىولكنه

خالقوهوواحداللهأنيقرروهو.الحقيقةيتضمنالدينأنام(؟ا-45)860

الكواكب.وأرواحواللاماديةالماديةالموجودات

الروحآرائهفىتبدوالذيميمونبنموسىعشرالثانيالقرنفىوظهر

348)فأفلاطونفلسفاتتبدوفسلفتهففياليهودية.بالروحالممتزجةالهلينية

الميلادى(،الثالث)القرنوأفلوطين.م(6ق322)فوأرسطاطاليس.م(،ق

وكان.المسلمينومتكلميهـ(571)تطفيلوابنرشد،وابنسينا،وابن

نلكويبدوالذكر،السابقةوالفلسفاتاليهوديالدينبينالتوفيقهوهدفه

".الحائريندلائلمؤلفهفىبوضوح

لليهودباهتةفترةكلاهماعشروالرابععشرالثالثللقرنيينوبالنسبة

بنليفيالمرحلةتلكروادومنالإسلامية.الدولةلانحسارللنصارىومزدهرة

اليهوديالدينفيوافقمخلوقالعالمأنيقررالذيام(.ا-344)288جرسون

بأرسطاطاليس،ميمونبنموسىأستاذهمثلتأثرولقدأرسطالطاليس.ويعارض

رشد.وابنسينا،وابنوالفارابى،

فلاسفتهاآخروكاناليهوديةالفلسفةضعفتعشرالخامسالقرنوفى

بالوا.جامعةفىأستاذاكانالذىام(ا-046394)الميديجوموسىبناليشع

أعلنعشرالسادسالقرنأوائلوفىواضحا.تأثرارشدبابنتأثرولقد

التيالفلسفةعلىالحرب-المسلمينالمتدينينغرارعلى-اليهودالمتدينون

الحديثة.الفلسفةمحلهاحلتأنإلىفشيئاشيئاالاضمحلالفىأخذت

الطرحبينقويةالوشائجأنوالموجزالسابقالعرضهذاخلالمننلاحظ

العلاقةطبيعةمعرفةسنحاولذلكلأجل،الإسلاميةوالفلسفةاليهوديالفلسفي
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امأصيلةيهوديةفلسفةهىفهل،الاسلاميةوالفلسفةاليهوديالفلسفيالطرحبين

أالاسلاميةالفلسفةمنجزءأنها

الإسلامية:بالفلسفةوعلاقتهااليهوديةالفلسفة

فيهنا-الساميالعالمفىأنهإلىنشيرأنالضروريمنبدئذيبادئ

اليهودية،الثلاثة:الدياناتأصحابالشرقبأهلالهلينيةالفلسفةالتقت-الشرق

فيهأفلحفيماوالنصارىاليهودمنكليفلحولموالإسلامية،والنصرانية

والعقليةالهلينيةالفلسفةبينالربطفىنجحواالمسلمينأنأعني،المسلمون

يندمجوالمالذيناليهودذلكفىفشلفيماسماوىبدينالمتدينةالساميةالشرقية

بسببالنصارىأيضاذلكفىينجحولمحقيقيا،اندماجاالهلينيةالفلسفةمع

ذلكمقابلفىالمسلمونوأفلحعداه،ماينبذونجعلهمالذىللإنجيلانحيازهم

".الاسلامية"الفلسفه:تدعىفلسفةإنتاجفى

هذاطليعةفما،واليهوديةاليونانفلسفةبينحقيقياندماجيحثلمولما

اليهود؟خلفهالذىالفلسفيالإنتاج

انعكاس-التعبيرجازإن-اليهوديةالفلسفةأنالباحثينبعضيرى

يقولفيهودي.عرضهاأماإسلامياليهوديةالفلسفةفجوهر،الاسلاميةللفلسفة

منا"الوسيطالعصرفىاليهودي*الفكرلمؤلفتقديمهفىالنشارساميعلىد.

هناككانتإناليهوديةالفلسفةفىأخوضانأود"ولستفيدا":"جورجإعداد

المسلمينلفكرظلالاإلاتكنلمأنهاإلىأنتهيأنأودإنمايهوديةحقافلسفة

لماليهودأنشكولاوالتلمود.التوراةبعناصرالفكرهذاتشويهمعوفلسفتهم

تخرببيةعناصرإدخالفينجحوا..ولكنهمالمسلمين،فىفلسفياأوعقليايؤثروا

بنارالمسلميناكتوىوالباطنيةوبخاصةالإسلام،عنالخارجةالفرقلدى

الحقيقي.الإسلاموميتافيزيقا،السنةوالقرآنعقائدعنللدفاعفقاموااليهود

لبثتوماالإسلاميةالفلسفةفظهرتالمنهج.واكتشفواالنظرالمسلمونواصطنع

فلسفةضوءفيفتفلسفواالفكرفيهمفاشعلتاليهود،فىأثرتانالفلسفةلهذه

".المسلمين
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لكلتابعونفهم،الابداعملكةيملكونلالأنهمفلسفتهماليهودلفقلقدد

وسعهمفىماكلبذلواآخرإلىمجتمعمنانتقلواوكلمافيه،يعيشونمجتمع

فلسطينفيسواءبهمخاصةفلسفةينتجوالماليهودإنالجدد.أسيادهملإرضاء

منالاسكندريةفىم(2ق.م-.)5philo04فيلوتركهماحتىالاسكندريةأو

بغدادفى-العربيالمشرقفىنجدهموكذلكاليهودية.بتاتاتمثللاعقليةآراء

العربياللسانإلىاليونانياللسانمنوالترجمةالنقلحركةفىيشاركوالم-

بالعلومآنذاكاشتغلوافقداليهودوأما.السرياننصارىالدوربهذاقامبل

يكنولمالماليدربمابذلكأنفسهموشغلواوالسحر.والطبكالكيمياءالعملية

فيأماالعباسي.العصرفىالاسلاميةالحركةفىللمشاركةاستعدادأىلديهم

السائدةالثقافاتمعوتفاعلواالمجتمععليأكبرنحوعلىانفتحوافقدالأندلس

الهلينيةالفلسفةبينخلالهمنيوفقونفلسفياطرحااليهودتركأنلدرجةفيه

الكلامبعلمكذللدوتأثروا.أخرىجهةمناليهوديةوالديانةجهةمنوالإسلامية

ووضح3الأشعريةآراءيؤيدومنالمعتزلةاراءيؤيدمنبينهمفظهرالإسلامي،

مسألةفىاليهودرأىعنحديثهفى"والنحل"المللمؤلفهفى"الشهرستانى"ذلك

حسبفيهمختلفون-اليهوديقصد-فهمبالقدرالقول"وأمابقوله"القدر"

كالمجبرةوالقراعونفيناكالمعتزلةمنهمفالربانيونالإسلامفىالفريقيناختلاف

التصوفرفضهمرغماليهودبهتأثرالإسلاميالتصوفحتىثوالمشبهة

حتىكعادتهمالتأثيرهذامنالتنصليحاولوناليهودزالوماالدنيا.واعتزال

نقررأنويمكننا.ابتكارهممنيكنلملوحتىلأنفسهمفكريإنتاجكلينسبوا

يهوديةفهى.الاسلاميةالفلسفةمنجزءاليهوديةالفلسفةأن:المنطلقهذامن

الفلاسفةعن-مثلا-نتحدثعندمالأنناومضمونا.جوهراإسلاميةلكنهااسما

)9172مندلسونالألمانياليهوديالفيلسوفنقوللاالغربفىالمقيميناليهود

أننقررأنلنايجوزولذلك.مندلسونالألمانيالفيلسوفنقولبلام(-786

أحضانفىوترعرعوانشأوالأنهممسلمونفلاسفةميمونبنموسىأمثال

والثقافيالحضاريبالمعنىمسلمفيلسوفميمونبنفموسى،الإسلاميةالثقافة

في"الشهرستانى"الرأىهذاويدعمبالإسلام.آمنأنهبذلكنقصدولا،فحسب
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منينكرالاسلامفلاسفةمنالمتأخرينعنيتحدثفعندما+والنحل+المللمؤلفه

لامسلما.فيلسوفابذلكيعتبر.وهوهم(،هـ/02677)تإسحقبنحنينبينهم

الثقافةأحضانفىونشأتربىأنهمنطلقمنبلبالإسلاميؤمنأنهمنطلقمن

إلىاليونانيالتراثبنقلوقاماتجاهلاتهاشتىفىكذلكبهاوتأثرالإسلامية،

العربى.اللسان

عبقريةمنيمتلكهمابسببليسالنحوهذاعلىاليهودمفكريأحدفتفوق

بينمشتركةقسماتوجودتفوقهتفسيرفىكنلكيفيدولا.مزعومةيهودية

تفسيرفىاليهوديةتفيدفلاالمتعاقبة.التاريخعصورمرعلىاليهودالمفكرين

البيئةهوالتفوقهذاتفسيرفىيفيدمابليهودية.جماعةأويهوديتفوق

المفكر.هذاأنجبتالتيالمحيطةوالظروف

المؤلف

م502اهـ/4243نصرمدينة
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المقدمة

للعالمينرحمةالمبعوثعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربللهالحمد

واهتدىبدعوتهدعىومنوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدسيدنا

الدين.يومإلىبهديه

بعد،،،أما

الأمممنأمةكلتسهمالحلقاتمتصلةسلسلةالفلسفيالتفكيرتاريخإن

فياليهودإسهامطبيعةعلىيقفأنالباحثحاولولقدتكوينه.فىبقسط

الفلسفةمناليهودموقفبعنوانسابقبحثخلالمنالفلسفيالتفكيرتأسيس

فلسفةإلاهوماالمجالهذافىاليهودتركهماأنإلىوانتهىالعصور"عبر

الدورينكرأنمنصفأىيستطعلانلكومعيهوديا.ثوباارتدتإسلامية

إلىوالفلسفىالعلميالمسلمينالعربتراثنقلفىاليهودبهقامالذيالكبير

هذا.وقتناحتىوالفلسفيالعلميالتفكيرتكوينفىكبيرأثرلهكانمماأوروبا

علىليقفاليهودالمفكرينمنكثيرلاتجاهاتالباحثعرضالبحثهذاوفى

اليهود،عندوالفلسفيالدينيالتفكيرتكوينفىتأثيرهمومدىتفكيرهمطبيعة

قامقدالقرطبيميمونبنموسىاليهوديالحبرأوالحاخامأنالباحثووجد

اليهوديالدينهيكلةإعادةوفى،بعامةاليهوديةالشخصيةتكوينفىبارزبدور

ميمونابنلعبهالذىالدوروهذا.والحديثةالوسيطةاليهوديةالفلسفةوتأسيس

دارماخلالمنواضحاخطرهيبدووالفلسفيالدينياليهوديالتفكيرتاريخفى

شمرذلكلأجلمماته،وبعدحيوهوشرسهفكريةمعاركمنآرائهحول

مجالفىميمونبنموسىإسهاماتطليعةعلىليقفالجدساعدعنالباحث

الفلسفي.التفكير

بينمتنقلاشتاتفىعمرهسنينصفحوالىميمونبنموسىأمضىلقد

الدينيالعلمتحصيلمنذلكيمنعهولمأفريقياوشمالالعربىالمغربمدن

طيبةعلاقاتوعقدوالاستقرارالأمنوجدمصرفىاستمروعندماوالدنيوي،

الرحيمعبدووزيرهالأيوبيالدينصلاحالناصروبخاصةالأمرأوليمع

-17-
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اعتلىحتىكنلكوساندوهالكثيرة،محنهفىبجوارهوقفواالذينالبيساني

اشتغلأسرتهعائلأصبحوعندمامصر.فىاليهوديةالطائفةرئيسمنصب

منكلوكذلك،وحاشيتهوأسرتهالدينصلاحالناصريعالجفكان،الطببمهنة

فيمؤلفاتهميمونابنوضعالاستقرارهذاظلوفى.الرعيةمنإليهيفد

ملمايجدهالمؤلفاتلتلكوالمطالع.والفلسفةوالدين،،والفلك8والرياضةالطب

فليسولذلكثقافتهم،ظلفىنشأالذينالمسلمينالعربوعلومالأوائلبعلوم

كانتلأنهاعبريةبحروفالمكتوبةالعربيةباللغةمؤلفاتهأغلبيضعأنغريبا

اليومية.والحياةالعلملغةالآونةتلكفى

ميمونبنموسىمؤلفعلىالمتواضعالعملهذافىالباحثواعتمد

والفلسفيةوالدينيةاللغويةالآراءمنكثيرايتضمنالذىالحائرين+دلالة

المسلمينوفلاسفةومتكلميأرسطاطاليسأفكارأثرفيهايبدوالتيوالأخلاقية

وابنوالفارابى،،والمعتزلةالأشاعرةأيديعلىميمونابنتتلمذفلقدواضحا.

العربوفلاسفةعلماءمنوغيرهموالغزالي،باجةوابنطفيل،وابنسينا،

فلسفةوبخاصةاليونانفلسفةعلىمؤلفاتهمخلالمنواطلعالمسلمين،

هذافىالباحثيتنولوسوف.الفلاسفةرئيسبأنهيصفهالذىأرسطاطاليس

والأخلاقوالطبيعياتالإلهياتفىميمونبنموسىإسهاماتالمتواضعالعمل

العربوآراءاليونانبفلسفةتأثرهمدىعلىليقفوالتحليلبالدراسةوالسلوك

التوراةفىحباللدينينتصرومتى،والدينالفلسفةبينتوفيقهومدى،المسلمين

منغيرهمثلميمونبنفموسىالعقلي.للنظرإجلالاللفلسفةينتصرومتى

احتاراللذينوالدينالفلسفةبينالتوفيقشغلهجلكانالوسطىالعصورفلاسفة

السلامعليهعمرانبنموسىسيدنامنكلارضاءيريدكانلأنهبينهما

الفلاسفة.رئيسوأرسطاطاليس

المؤلف

ماهـ/4243002نصرمدينة
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الأولالفصل

ومؤلفاتهحياتهميمونبنموسى

على:يشتمل

حياتهأولا:

وأسرتهنسبها-

تعليمه2-

والترحالالتنقل3-

الطائفةرناسة-4

إسلامهمشكلة5-

مؤلفاتهثاينا:

الطبيةالمؤلفاتا-

الرياضيةالمؤلفات2-

الدينيةالمؤلفات3-

الفلسفيةالمؤلفات4-

-91-
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الأولالفصل

وهؤلفلالهحيلاله

سكليدالله،ميمونبنموسىسكمرانأبىميمونينموسىعلىالعربيطلق

بنهوشيهربينواليهودويسميهMaimondes-:الأورول!لنعندويعرف

الحروفمنمركبةكلمةوهىRambamاختصاراعليهويطلقونميمون،

Mosche،الحاخامأوالحبر-I:rabbiىالأول - Moses-،موسىBen-

الوسطىالعصوركتاباتبعضعليهوتطلق.ميمون-Maimonوابن،

Mosesالمصرىموسىالنصرانية Aegyptiacus،المتمسكينومنiالتسميةبهذ

22الأكوينىتوماالقديس )o Thomas Aquinas274-أحياناعليهويطلقأم(.ا

)1(.السلامعليهعمرانبنموسىسيدناوهوالأولموسىمقابلالثانيموسى

حياتهأولأ:

منللثلاثينالموافقة(.passoverالفصحعيدليلةميمونبنموسىولد

حكمتحتالآونةتلكفىكانتالتىقرطبةفيهــ053-1م135مارس

المغربمدنبينمتنقلاحياتهمنشطراميمونابنقضىولقد،المسلمين

هـ/563سنةدخلهاالتيمصرإلىعنهرحلحتىأفريقياوشمالالعربي

التواريخ-لهذهطبقا-يعنيونلك،وفاتهحتىحياتهبقيةفيهاوقضىام165

مصرفى-حياتهسنينصفمنأكثر-حياتهمنالثانيالشطرقضىأنه

ضيافته،وأكرمتبهورحبتفآوتهشاكياباكيااليهودكلكعادةإليهالجأالتي

The Encyclopaeodia Judaica, copyright C by keter publishing House)((
.457.JerusalemLtd, third printing ,7491 Vol. ,11 P

زينبد.012،ص-43موالنشروالترجمةالتاليفلجنةبدرانمحمدترجمةالحضارةقصة:ليوارنتول

03-31.صوالتوزيعللنشرالثقافةدلر8391الوسطىالعصورفلسفةفيرشدابنأثرالخضرى:محمود

بذكرىاليومذلكفىاليهوديحتفلحيثاليومذلكفىولادتههوموسىتسميتهسببأنولفنسونديرى).(

أبيلكنيتهوبالنسبةابريل.-نيسانمنالرابعفىمصرمنإسرانيلبنيمعالسلامعليهموسىخروج

.عمرانأبيب:موسىيسمىمنكنيةعلىالعرفجرىوإنماإبراهيمولدهباسملهاعلاقةفلاعمران

3691هـ/11355طومصنفاتهحياتهميمونبنموسى:ولفنسونإسرائيلد.التوضيحمنللمزيد

2.صوالنشروالترجمةالتاليفلجنةمطبعة

-21-
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أعاد-مؤيديهيرىمانحوعلى-الذيوالفلسفيوالدينيالعلمينتاجهفكان

سيدنابينيأتلمأنهعنهيقالأنبسببهواستحقوهويتها،تماسكهالليهودية

الأخير.هذامثلميمونبنوموسىالسلامعليهعمرانبنموسى

وأسرته"نسبه1-

هناسييهوداإلىنسبهايرجععريقةأسرةمنميمونبنموسىينحدر

نفسهداودالملكإلىنسبهيرجعونالباحثينبعضأنبلالمشنا).(أسفارجامع

ومتمكنامشهوراالدينيةالمحاكمفىالقاضيميمونأبوهوكانم(.ق629)ت

أساتذتهومنالفلكوعلمالرياضياتفىحاذقاوكانالدينية،الدراساتفى

ضاعتلكنها،مؤلفاتعدةوالدهوتركالفاسي)؟(.واسحاقميجاشبنيوسف

منها:بعضإلىميمونبنموسىوأشاروترحالها.الأسرةتنقلكثرةبسبب

وأعيادهم.اليهودصلاةفىرسالة

المجسطي.مختصرشرحفىرسالة2

أستر.سفر-تفسيرفىرسالة3

ابنهموسىوكان.(ام)166سنةالمقدسبيتفىالمنيةالأبووافت

وهوداودالأصغرأخيهوفاةخبروصلهبقليلذلكوبعدمصر،فىعندئذ

أمكاتبالمعاليبأبي-مصرفى-تزوجتفقدأختهأماأسفارهإحدىفى

هـ)532-958الأيوبيالدينصلاحالناصرالملكبنعليالأفضلالملك

بالطبعملالذىالطبيبالرضىأبومنهمأولاداوأولدها1137-3911م(

الإسرئيليالتشريعفيمدونوهوالمقدسالكتابأسفارمجموعةبعدعبريمصنفأكبرهوالمشنا:).(

زعيمهناسييهوداهوالمشناوجامع.الصالحالسلفرواياتعلىاعتماداالتوراةمنقوانينهيستمد

دقيقبأسلوبمدونةوشرائعقوانينعلىالمشناويشتملم.021ا:65منبفلسطيناليهوديةالطوائف

أسبابوفسر6غوامضهشرحالذيالتلمودبمعاونةإلايدرسلالذلكوإيهامغموضالىأحيانايؤدي

بواسطةإلايفهملاموسىعهدإلىبقيلذلكاليهوردتالتيالمخلتفةالمدارسمذاهبوناقشالقوانين،

.43صومصنفاتهحياتهميمونبنموسى:ولفنسونإسرائيلد.التلمود.

:مر،2-3.المرجع(نفس)1

ابنهتكفلوفاتهوبعدالأسرةعائلهووكانمصرإلىأولادهمعحضرالأبأنالباحثينبعضيرىلكن)5.(

الأسرةبرعايةداودالأصغر
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بأشهرموسىولادةبعدأمهتوفيتوقد.الرومببلادأرسلانقليجاللدى

قليلة

تعليمه-1

نلكفىتموجكانتالتيالأندلسفىالأولىدروسهميمونابنتقلى

فيتحملالتيالمختلفة،والفلسفيةوالعلميةالدينيةالتياراتمنبكثيرالوقت

التلمودوآداب،وفلسفتهمالمسلمينوعلوماليونانينوفلسفاتمعارفطياتها

تلككلفيهاانصهرتالتيالبيئةهذهظلوفى.وشريعتهماليهودوعلوم

منوغيرهاوالعبريةوالعربيةوالسريانيةباليونانيةالمقرؤهالمختلفةالثقافات

ميمونالأبودينيا.فاهتموفلسفياعلمياوشبميمونبنموسىنشأاللغات

وتتلمذ.اليهوديالدينعلوممنوغيرهاوالتلمودالتوراةموسىابنهبتعليم

الحين،ذلكفىوالعلمالحضارةمشعلحامليالمسلمينأيديعلىكذلكموسى

علموبخاصةالطبيعيةوالعلوموالفلسفةالمنطقفىالمسلمينكتاباتعلىفاطلع

الطب.

كذلكاطلعإنهبلفحسبالإسلاميالحضاريالمنتجعندموسىيقفولم

كلشأنذلكفىوشأنه)1(.الأندلسفىالمسلموندرسهاالتيالأوائلعلومعلى

الحياةلغةالعربيةاللغةدينة()لغةالعبريةجانبإلىيجيدكانفإنهمثقف

تساعدهالتياللغاتمنغيرهاجانبإلى،الوقتذلكفىالعلمولغةاليومية

كانفقدله.والمعاصرةالقديمةالحضاراتثقافاتومعرفةمداركهتوسيععلى

العربيةوكانتالتلمود،فىمتبحراكانكمابلهجاتها...العبرية)يتقنموسى

،الأملغتههى-اليهودحاراتعربيةوبخاصة،العاميةلهجاتهابشتىالفصحى

والرياضياتالحسابفىمتيناوكان،القديمةبالأسبانيةاللسانطلقكانإنهئم

باللاتينيةكافعلمعلىكانبأنهنشعريجعلنامما،والفلكوالمساحةوالهندسة

المغربفىقضاهاالتىالطويلةالسنواتفىالبربريةعرفوربما،واليونانية

واسعةدرايةالىبحاجةكانالمهنيةالمعرفةهذهلتنميةأنهكما.الطبيتعلم

مجلسبرخصةاليسوعيصالحانأنطونالأبطبعهعلىوقف:الدولمختصرتاريخالعبري:بن)1(

.41841،لأصبيروتفىاليسوعيينللآباءالكاثوليكيةالمطبعةام،098بيروثولايةمعارف
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فياشتهروقدخصوصاالأدويةصناعةفىالنباتاتوخصائصالصيدلةبعلم

()1(.خاصةبالطبمصر

الأندلسيصديقبنيوسفكثيرامنهماستفادالذينوأساتذتهشيوخهومن

أساتذتهومن،العلميةميمونابنعقليةتكوينفىعظيمأثرلدروسهكانالذى

كذلكوتأثر،الفلكعلمبالأندلسيدهعلىدرسالذيالأشبيليمفلحابنايضا

مدينةفىولداميمونوابنرشدابنأنمنالرغموعلىرشد.وابنطفيلبابن

فابنالميلادي،عشرالثانيالقرنهىواحدةفتزةفىوعاشا،قرطبةهىواحدة

أغلبأنإلا،سنينسبعبنحوقبلهوتوفيسنينتسعبنحوقبلهولدرشد

رشد،ابنبآراءميمونابنتأثررغميجتمعالمانهماعلىيؤكدونالباحثين

مباشرةميمونابنتتلمذومسالةالحائرين)2(.دلالةمؤلفهفىواضحايبدووهذا

ميمونابن-وأننفيهسنيفىالثانيضيفالأولوكونرشد،ابنيديعلى

ومسيوالأفريقيليونمنكلناقشهاالمسألةهذهأستاذهبسببمصرإلىنفي-

القضية-هذهأنإلىوبسناجمونكمسيومعرينانوانتهىوبسناج،مونك

نصيبلهليسلذلك)3(.مستحيلة-ميمونوابنرشدابنبينالمباشرةالعلاقة

إلىونفيهنكبتهعندرشدابنأنمنالباحثينبعضيدعيهماالحقيقةمن

آبائهبلدحيثأصلهإلىالمنصورالخليفةبذلكردهباليهودالمملوءةآليسانة

والحقيقة)"".(.الأندلسقبائلفىنسبلهوليسإسرائيلبنيفىفنسبه،وأجداده

رشدابننفيقبلالأندلس)برحميمونابنأنالباحثينمننفريرويهاالتى

ما599ايريل221،-'.السعودية،الفيصلبمجلةمقالة:والمسلمونميمونبنموسىظاظا:حسند.()?

47.صالسعوديةالعربيةبالمملكةالثقافيةالفيصلدارعنتصدرشهريةثقافيةمجلة

.12.ص-43مبدرانمحمدترجمةالحضارةقصةديورانت:ول)2(

عيسىالعربيةالكتبإحياءمطبعةم5791زعيترعادلالعربيةإلىنقلهوالرشديةرشدابن:رينان)3(أرنست

للها-AA918صمصروشركاهالحلبيالبابى

والنشرالطبعملنزمام279اهـ/345والمغربالمشرقفىالإسلامفلاسفةتاريخجمعة:لطفىمحمد(الم

،11صهمصرومكتبتهاالمعارفمطبعة

لنسبهمؤيدبينماالباحثونحولهااختلفإسرائيلبنيقبائلفىرشدابننسبمسالةانالعراقيد.يذكر)5(

الرأيحججالعراقيد.ويدحضالأندلس،فيالعربقبانلفينسبهصحةيؤكدومعارضإسرائيلبنيفى

الفلسفيةلمذاهبفىتجديدالعراقي:عاطفد.بالأندلسالعربقبائلفىنسبهصحةعلىويؤكدالأول

.202-304صمصر،المعارف،دارم،5،8391طوالكلامية،
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بعضفىبالفلسفةالمشتغلونيصيبكانالذىالاضطهادمنفراراسنةبثلاثين

تلامذتهلأحدتلميذاكانأنهمؤلفاتهأحدفىيقولموسىفإنذلكومعالأزمان

كتبهكتابفىكانتفيهاسماهمرةوأولرشد.ابنيسميلاأنهغيربجا،ابن

نصوهذايهوذابنيوسفتلميذهإلىملجئهالقاهرةمنللميلاد1991سنةفى

أرسطوتلاخيصفىرشدابنألفهماكلالأخيرةالمدةفىوصلنيولقدالكتاب

لمولكننيالإصابة.كلأصابقدأنهظهروقدوالمحسوسالحسكتابهإلا

ميمونابنقاملقدوعموماا)1(.وافيابحثامؤلفاتهفيالبحثمنالآنإلىأتمكن

التوفيقمحاولةوهوالإسلامفىرشدابنبهقامالذيالدوربنفساليهوديةفى

النصرانيةفيالأكوينيتوماذلكبعدالدوربنفسوقام،والفلسفةالدينبين

الأوساطفيأرسطاطاليسروحطياتهافىتحملالتىرشدابنفلسفةوانتشرت

ولقدبأرسطاطاليسالآخرهوبدورهتأثرالذىميمونابنبفضلاليهودية

غليومقالحتىالفكريةاليهوديةالحياةفىالرشديةالأرسطاطاليسيةتغلغلت

ولمإبراهيمدينيتركلمواحدللعربالخاضعيناليهودبينيبق)لمالأفرني:

إلىالباحثينمننفرحفزوذلك()2(الفلاسفةضلالاتأوالعربضلالاتتفسده

قامواالذيناليهودسوىيعرفهالمالفلسفيالفكرفىرشدابنقيمةبأنالقول

بروفانسإلىأسبانيامناليهودبعضهاجرفعندماأوروبا.إلىتعاليمهبنقل

عرفوهالذينفهمأوروبا،إلىرشدوابنأرسطاطاليسأعمالنقلواوصقلية

روحبلقبوهالذينوهملأرسطاطاليس،الأكبرالشارحأنهعلىلأوروبا

إلىكتبهنقلواالذينكذلكوهمبادو،جامعةأيدتهاللقبوهذاوعقله"أرسطو

.Jواللاتينية)3العبربة

مقالةبشانمقالاتستفىالجامعةعلىالأستاذردودالكتابذيلوفىوفلسفته:رشدابنأطون:فرح)1(

الاسكندريةأيضامقالاتستفيالجامعةوأجوبةالموضوعهذافيأشهرمنذالجامعةنشرتهامختصرة

62.صم3091
3iصزعيترعادلالعربيةإلىنقلهوالرشديهرشدبن:رينان)2(أرنست i.

حلميمصطفىمحمددمراجعةحسانتمامد.ترجمةالتاريخفيومكانتهالحربىالفكرأوليري:ديلاسي)3(

المصريةالمؤسسةالقوميوالإرشادالثقافةوزارةالقاهرة،الكتبعالموالنشرالطبعملتزممخيمرمطبعة

92501.26صوالنشروالطباعةوالترجمةللتأليفالعامة
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والمغربالأندلسبلادفىالطبميمونابندرسفقدلطبهوبالنسبة

واكتفىالديارتلكفىالمهنةهذهيزاوللمولكنه،هناكإقامتهأثناءالعربي

داودالأصغرأخيهووفاةمصرإلىانتقالهوبعد،النظريةوالمعرفةبالقدراءة

حاجاتليدبرالطببمهنةالعملإلىموسىاضطرالوحيدالأسرةعائل

مهنةفىزمانهأوحدبأنه،هـ()فأصيبعهأبىابنويصفها(.طالأسرة

منزلتهلناتبينالشهادةوهذه.العلومكلفىمتفنناكانأنهجانبإلىالطب

الأولريكاردوسطلبنلكدلائلومنأقرانه.بينالعلميةومكانتهالطبية

الحملاتوقائدإنجلتراملكأم(i>-91)157الأسدقلبريتشارد-المشهور

البقاءوآثررفضلكنهيصحبهأن-عسقلانومقره-الآونةتلكفىالصليبية

ميمونابنخدمولقدالأيوبي،الدينصلاحالناصرالفاتحالسلطانخدمةفى

ام()2(.02ا-.علي-)891الأفضلابنهالأيوبيالدينصلاحبعدمنكذلك

الدينصلاحشاعراللههبةالملكسناءبنالسعيدالقاضيطبهمدحولقدد

فيها:قالميميةقصيدةفىأيضاالفاضلوزيرهوشاعروأولادهالأيوبي

والجسمللعقلعمرانأبىوطبوحدهللجسمجالينوسطبأرى

بالعلمالجهالةداءمنلأبراهبعلمهالزمانطبأنهفلو

)3(التممنيدعيهمالهلتميستطبهمنبددالتمكانولو

منوغيرهاوحاشيتهوأسرتهالسلطانالطبية.تجاهأعبائهكثرةورغم

وخارجها،مصرمنإليهيفدونالذينالمرضىكليطبكانأنهإلاالأعباء

والتدوين.التأليفعنيعقهلمكلهوهذايهود،غيرأويهوداكانواسواء

محمدود.النجارالحليمعبدالعربيةإلىنقلهالعالميالعلمتطورفيوأثرهالعربعندالعلمالدوميلي:)1(

الادارةالعربيةالدولجامعةإشراففوزيحسيندالفرنسيالأصلعلىبمراجعتهوقامموسىيوسف

376.صالمثمالناشرونام629هـ/11381طالثقافية

الحياةمكتبةدارمنشوراترضاد.نزاروتحقيقشرحالأطباءطبقاتفيالأنباءعيونأصبيعة:أبيابن)2(

فواتالكتبي:شاكربنمحمد902،صالحكماءباخبارالعلماءإخبارالقفطى:،ه82صلبنانبيروت

.أ-7176هص4ملبنان-بيروتصادردارام749عباسإحسانتحقيقعليهاوالزيلالوفيات

582.صرضاد.نزاروتحقيقشرحالأطباءطبقاتفيالأنباءعيون:اصبيعةأبيابن)3(
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والترحال3-التنقل

منالذمةأهلخيروام(1148هـ/)543قرطبةالموحدوندخلعـندما

فرحلعنها،الرحيلأوالاسلاماعتناقبينفيهاالمقيمينوالنصـارىالـيهود

مايجمعحتىاليهوديةوأبطنالإسلامأظهرالذيالآخرالبعضوبقيبعضـهم

فىيريدبماالبلاديغادرللرحيلالمواتيةالفرصـةتحينوعندمايخصـه

المريةإلىواتجهتقرطبةغادرتفقدمـيمونلأسـرةوبالنسـبهامـان)1(.

م(1143هـ/)537عليهااستولواقدالنصارىكانالتى-الأندلسجنوب-

إليهاهاجرالتىالمدينةوهىعاماعشرأثنيحوالىوأولادهميمونفيهاوقضى

الدينيةالعلومتحصيلفىموسىاستمرالمريةوفىنكبـته.أثناءرشـدابن

ومن.والفلسفةوالمنطقوالطبوالحسابكالفلكالدنيويةوالعلـومالـيهودية

الذىصديقبنيوسفوالعالمالأشبيليافلحابنالمريةفىقابلهمالذينالعلمـاء

وعندماطفيل)2(.ابنتلاميذأحدأيدىعلىالفلكعلمقرأأنهكماكثيرا،بهتأئر

اعتناقبينالذمةاهلايضاخيروام(611هـ-5)555المريةالموحدونفـتح

القرآنوحفظالإسلاماعتناقإلىموسىأسرةفاضطرت.الرحيلأوالإسـلام

وأجدادها،آبائهادينوأبطنتالإسلامالأسرةأظهرتوهكذا.بالفقهوالاشـتغال

السنةنفسفىبالمغربفاسإلىالأسـرةفرتللرحيلالفرصةسنحتوعندما

اتصالعلىكانفقد،العلمكسبعنموسىينقطعلمفاسوفـىم()3(،)0116

علماءلأحدمحاضراتكذلكيحضروكانفاس،فىالمقيمينالمسلمينبفلاسفة

باللغة)رسالةموسىألففاسوفى.الكاهنيهودايدعىالذىالكبارالـيهود

علىوالثباتالوثقى،بالعروةالتمسكعلىاليهوديةالجماهيرفيهاحثالعربـية

موسىنشرثم.إسرائيلشعبتمتحنأنبهااللهيريدالتىوالكـوارثالـنوازل

أحباركبارأحدعلىردبمثابهكانت"اللهاسمتقديسسبيلفىبالعربـيةمقالـه

للاضطهاداتلاستسلامهماللائمةجلدتهأبناءعلىأنحـىقدوكـانالـيهود،

بجميعاليهودىالشعبجوانحفىسرىقوىتأثيرالمقالةلهذهوكـانالدينـية،

31-28صدقهلية-الجديدالحهدهـ14177991العصورعبرالفلسفةمناليهودموقفكاملحسند.حسن)1(

6-7.صومصنفاتهحياتهميمونبنموسى:ولفنسونإسرائيلد.)2(

)467-الأيوبىوالعصرالثانىالفاطمىالعصرفى؟مصرفىالذمةأهل:سلاممحمودشافعىسـلامد.)3(

01-6017صالمعارفدارم8291م(10125-740هـ/486
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موسىأسر.اضطرتالنمهأهلئجاهالدينىالموحدقتائمددوبسبب()1(.البلدان

-فاسفىممنراتخمسحوألىقضاءبعد-أمt'51ممنةفىخفيةالأبحارإلى

اشهرستةمناكئرالأسرةفيهاتمكثلم(لتى.فلسطيناعمالمنعكاإلى

حكمهمتحتكانتالتىواليهودللمسلمينالصليللنمنالوحاثميةالمعاملةبممبي

لماام(165هـلم)563مصرإلىالنزوحالأسرةتررتولفلك،الوقتنلكفى

!بلهنالحسنةالمعاملةإلىلالأضافةغائلية،وحريهثهنىلسامحمنيصودها

اويهودأكانواسواءالنمة!أهلأيضاأبلادواهلالسلطةعلىالتاثمالن

التىالمتدسةايأرضطفىالبتاء2ثروالرحاللرفضميمونالأليولكن.نصارى

إلىالنراركلررافتدواختهماوداودموسىالأولأدأما.كليلكعدالمنيةفيهاوافط

لهنزلولمالمبرحلق)2(.ئاثملدمنالنارينالثهودثيهالهأوىكانتالتىمصر

إلىالمسيرتابعئمأولأالاس!كندريهإلى!رجانهيلمبافمره(ثماهرةإلىموسى

ئلكخارجيوجدكانانهالزمنمنفرةبالأسكندريةلتائهفىوالدمبب.القاهرة

طلابإليهايندكانالتىالأكبرالاسكندرالمتاذأرسطاطاليساكاثيميةالمدهنه

موسىفذهب،العلمفنويئفمتىريكتسيوا!حكملأفيهاليدرسوامكانكلمنالعلم

و!كلما)3(.حكمةينيضابذىالنبعهذامنلينهلالإسكنلريةإلى

اللهود.منغبرهاحدضنلأهلالماوأسرلهمرسىمصراحتضنتوهكذا

التىالمصرىالمجتمعشرائحإحدىالوفتنلكفىهصرفىالذمهأهلوكان

الذمةأهلأوتالاسلاميةفمصر،المسلمينمئلمنهجزءبوصفهممعهشناعل

الفأطميةفمصرميمونابنلعهدبالنسبهعصورها.كلفىإليهالجأواالنين

الندقهؤلاء،مكانكلمنإليهاالنارينالنمهلأهلنراعد!افدح!رالأبولهيه

فىوإخاءدينيةوحريهلسامحمنغيرهابلدأىفىبجدوالمما"فلهاوجدوا

البلادشئونإدارهفىفشاركوا.وطمأنينةراسئئراروأمانوامن،اللهسبيل

الناطمى-ميمونابنسحصرففىوالفنوب.والمهنالحرفشتىفىوعملوا

نهضالشمامحهذاظلففىعظيمأازدهاراالنمةأهلازدهر-والأيوبىالثانى

7-8.صومصننا-لهحهاتهمهمرنبنموسى:ولننسرنإصرانيلد.())

8-9.صالمرجعنفى)2(

.756.r)Encyclopaedia Judaica, Vol.,11)P
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اللولةمناصبأرتى)تتللوانتدرسياسيأ.وإجمماعيأبتصاثياالنمةاهل

!ناطمىالعصرخلناءأحدلهسندالاسلاميةمصرتاريخفىمرةفرلواعلاها

العلياالأرارةوظائفلمكلواكمامدميح!،نمىإلىالتمويضو!يرمنصسالئانى

فىبالكتابةاشتغالهمعنفضلأالأقالح،AVJJ،الدواوينكرئاسة8الحكومةفى

كمااكاليم،فىالادارةوفررعالمركريةالإداراتفىوالإداريةالماليةالدواوش

وسلا!هنالناطميلن،الخلناءبخدمةالنميلنالأطباءهائ!اهيرمنكثثراختص

رأمرائها()1(.اللولةرجالالامنوعهرهمرالوزراءالألهو!ن،

بهالأنا!داهرةلجوارمصرلهنسطاطالمصيصةكمحلةميمونأين!اسلكر

بها،ثيهوداضكنياءلاسللرارونظرأاليهود،كنائسربعضالطائنةرئهسدار

!فىحوألىالفسطاطفىلهوجدوكانوسوقم)A.)2ليهودحارةمنو!اربها

الأرلى:كنيستينفىالدينهةطقرسملهمارسرنكانوااليهردرهولاءيهودى.

كنسمةتدهمىوالئاندةعباثتهم،فلسط!نيهوديزاولوفيهاالفماميلنكنيصةتسمى

الدينبة)3(.فمعانرهمبابلبهوديودىوفيهاالبركببن

أوالكنانسهذهشنونإدارةفىوالأيوبدلنالفاطمببنمنكليندخلرلم

إدارتها،رحريةفيها،العبادةحريهرالنصارىلليهودتركواإنهمبلالمعابد

ئلكانتعاشسكلىساعدماوهذارنبسها.واختيارالطاننةشنونلإارهرحرية

الت!اللينىالنسامحسياسةمظاهرومنالأيوبى.العصرفى!بخاصةالمعابد

بعدالأيوبىالددنصلاحالناصرديام،الذمةأهلئجاهمصرحكاميتبعهاكان

يهودىمجمعتأسيسفىالعونبدقديمام(187هـ/)583االدثمىملينةفنحه

فبها)4(.

-LAY)الأ!بىوالحصرالئانىالناطمىالحصرفىمصر:فىالنمةلاه:سلاممحمودشافعىسلامد.)1(

8125 !-. 74. I-Ali)3.صم

.ا9-.صومصنناتهحثاتهميمرقبنموسىولننصون:ب!عرفهلد.)2(

أ-1173و)165هـ()56-956الألدلسىالبنارىالتطيلى!ودهبنبنثاهقالرحالةرحلة!تطيلى:بنثامق3()

الكبوللمورخبمتلمةمصورةحداد.عزراملحتاتهاوكنبحواشثهاوعلقثحبرىالأصلعنثرحمهام(

36اطثفحاوىا.عبلى i/7)-711صبحدادالث!رقيةالمطبحةفىطبع.أم549اهـ Y.

)467-الأوريىوالحصرالثانىالفاطمىالحصرنىهصر:فىالنمةاهلسحم:محمودشافعىسلامد.)4(

64 A268.صام(25أ-.740هـلم
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ذاعتمنهاوالئى،ميمونابنحياةهنالئانىالدورشهثتالتىمصراق

والفلسفية،وثلينيةالطييةاعمالهاهمفيهاانتجوالتىالأرجاءكلفىشهرته

للإنفالىلهجرهرفىكالتجارةداودوأخو.هوقامالطهووفاةيهااسلكرار.لمجرد

واسلمريليعها.يدرمثم!جواهرعنبحئأاللاديجوبداودنجكانالأممرةعلى

يلمولموالفلسنية.ثلينيةسات%اللرفيوالبحثالعلمتحصثلفىنلكمعموس

الفدىالبحرفىرححلهإحدىفىعرقاح!ثهداود!صفقدكئيرا،الحالهذا

علالدهسكلىموبمىاخذوعنثئذ.المالهنالأسرةتملكهماكلفيهاضاعاللى

مرحلةبداتوسكلئذالأسر.نفقاتليغطىالطلي!مفةفاشدنل،الأسرةإعالة

مواصلةعنلهعوقهلمالأخفغرقوالنلسنيةوالدلأنيةالعلمهةحيانه!ىجدهدة

فىالثهوثيةالجالطاسممتهاالنىاللينيةللملرسةموسىفانضمواللراسة.البص

الألدلسمهاجرىمناعلههمكانالنقالتلاميذ،منكثثرحولهوالتفمصر،

للر!سهلهسئمعونالتلاميذهولأءوكانالمرحلق،لمدمنالنار!والمغرب

بنائمرالتلامهذهؤلاءوقام،والفلسفةاليهودىوالدينوالطبوالحسابالفلكفى

السمعةلتلكونظرافرنسا.وجنوبوالأندلسو!ائ!اممصرفىأستاذهماسم

تلاميذهومن.والعلمالدينأمورفىتسألمكانكلمنالرسائلأشهالواهمعة

والحكيمهـ(،623)هالمغربىالسبتىاسحقبنيحىبنيوسفأبوالحجاج

علىطرحهااسئلةئمانيةلتضمنرسالةولكخ!ربركاتبنوسعديا،كالب

علبها)1(.أسناذهوردأسناذ.

اخ!افزوبم،الزواجفىشرعمصرفىلموسىالأوضاعاستقراروبمجرد

بنعلىالأفضلالملكامكلابالمعالىبأبىيعرفاليهودمنكاتبلرجل

حداثةفىالمنبةوافلهاواحدةابنةمنهأوأنجبايألوبى.الدينصلاحالناصر

أليهبهاسكشمللماموسىبهاعسىالذىايراهيمأبوالمنىهووولداسنها،

مصرلهوداختارهولقدعظدم،شأنذادينيأرعألماحافداطبيبافصار.ميمون

سنفىالطاننةرئاسةفتولىأبط،بعدمناليهوثيةللطائنةرئيسأأليهحياةفى

ضدام(A-23ااA).العاللالملكللطانفهرئاستهوأيدسكشرة،الثأمنه

.11-4.صومصنناتهحثاتهميمونبنموسى:ولننسونبسرانيلد.1()
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بنالعاثلبنالكاملابنهبعدهومنالعاللللملكخاصأطليبأوعملمعارضبه.

2فىمصرحكمالذىأيوببنبكرابى IA.)1(ام

الطثفةرئالسة4-

فىمصرسادالذىالدينىوالشمامحوالهثوءوالأمانالأستدرارظلفى

اوضاعم.ولحسينصنوفهمللظحفىوالنصارىالههودأخذ،الآونةللك

وبالنع!بةوالائمرعية.الدينيةح!لالهمبتدظحيهتممجلسكونوافتدلليهودوبالنسبة

علىكاننلكاننوكدانيمكنناالثهوثيةالطائنةرئاسةاوالمجلسهذالرئاسة

بدلهةفىالطائنةرثاسةيتولىوكانوالأيوبى.الناطمىالعصرفىمسدتلنحو

هذااغتصبيحرو"يدعىيهودىحبرالأبوبىالدينصلاحالناصرحكم

ثف!ماءالوزراءرئاسةشاور"الوزلرنولىاتلاءالفاطمىالعهدفىالمنصب

اطلامراحتىبهضاقواالنبنسلئه،معاملهاليهوديعاملوكانعام.كللعنار

صلهحدىسنوالهاربعلمدةالطائفهرئاسةعلىلمحائمأوظلالائمرير،عليه

لمالطائنهلرثاسةنشائيلالحبراليهوداختاروعندما)2(.الدينصلاحالناصر

والعلماءللعلمهنهتقثيراولكنهرغبدهم.سكلىاللينصلاحالناصربعدرض

الفاضل،التاضىورزيرههوالطائفهرئاسةلولىفىميمونبنموسىساعد

حللالهفىرعينام.187هـ/583سنةفىالطاثفةرناسهميمونابنولرلى

الرابعالقرنحدىنريتهرورئتهالهخلفاام(ا-254)185سنةإبراهيمابنه

الملادى)3(.عشر

والأساطيرالخرافاتكلمحاربهفىأخذالطائفةرئاسهموسىتولىوبعد

فىالموجودهالسيثةالعادالاكلكذلكوحارباليهوددة،الدلانهفىالموجودة

ث!رحالأطباءطبتاتفىالأنباءعيرناصيبحة:أبىابن21،.صالحكماءيأخبارالحلماءإخبارالقنطى:)1(

الفاطمىالحصرفى:مصرفىالنمة(هل:سلاممحمودشافحىسلامد.583،صرضانزارد.وتحتى

6)الأيربىوالحصرالثانى 4-48 IY232صم(?1.25-740هـلم.

114rطالحثمانىالنزوحثىالعربىالفتحمنمصرفىاليهرد:قاسمعبدهتاسمد.2() AVالنكردار

.24صوالنرزيعوالنشرلللراسات

-41v)الأيربىوالحصرالثانىالناطمىالعصردرمصردىالنمةاهل:سلاممحمودشافحىسرد.3()

250 1- 740 -/ AIEA)231-23.صام
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علىماكلمنأليهرديةالديانهت!تيةلهريدكانفددالدينثه،والطقوساتالصحى

منفيهايرحهدمايممببالعاهةلينمنتفمرةكلألت!تىكالتعاويذأبا!ل،منبها

البتاعكلفىئ!هرتهاوذاعتمصر،فىثطلألفةصيتذاعيليهوعلىوتدية.

نلكفىمصرواصهحت.الأخرىاللهلدانمنعكرهانىالطوانفيتيةسكلى

نلكوهنذأ.وحكمئه)اعلمهمنلينهلواإلمليهاينالثونالنونالههودكلقبلةالوقت

الأيولىالدينصلاحبالناصرعحدلههزالت-الطلألفةرئاسةتوليه-الحين

الملكسكلاجفي!ط!هلهعملهفانتفعوا!سانى.عبدالرحماثلاضىروريرد

الملكا!نهمعسكملهفىواستمركلاطه،وا!ضياءووزرالهوأسرتهالناصر

الدقصلاحالناصرأبناءخدمةفىبعد.منيراكلاللهواستمرعلى.الأفضل

الملككانفلالداليمنفىالأرضاعتهلئةفىيضأمهمرنباينإستعانالذى

لطفهن-الك!راليهوثيةالطائفةحبر-ميمونلابن!ما)ينتدءالناصر

للزوكانتالتىالئورا!لهثئةفتىاليمنيهودسكندوا!دبولالمكانةومنالثددلهر،

الذانعالثهودىالحبرهذالرجاء،الدينصلاحاستح!كماالبلاد،تلكبها

ام،187هـ/583ستهمنهاالصلببببنطردبعدأثدثدرابرابوفئحالصيت،

صلاحالناصرعندمنزللهعظملنايبينوهذااوروبا()2(عرببلدانيهودأمام

بهيئمعكانالذىالكبيرالدلنىالشماهحمدىالوق!ننسفىويوضحالدين

الإسلامبة.مصرناريخمنالفنرةللكفىالبهود

وحاشيته،واسرتهللسلطانطبهمنالأعباءملمونابنعلىكثرتوهكذا

التىالفكريةمعاركهوكنلكالطانفةفىرسكملهابيهيفدمنكلكنلكوطبه

أنهإلىالحاللههانتهىحىرأوهنهجسمهأجهدنلككل.خصومهضدخاضها

وطلابالمرضىإليهيندكاننلكورغمهنزله،منالخروجعلىيلثريعدلم

وزيرالفاضلالتاضىمنزلهفىالوقتنلكفىيعود.وكان.منزلهإلىالعلم

أربعسنةفىدبسمبرهنسكشرالئانىفىالمنيهفوافتهالدلن.صلاحالناصر

إلىالجسمانوحمل.للهجرةوستمائةخمسلسنهالموافتهللميلادوألفومائ!ين

.2ا-.9صومصنناتهحثثةمهموقيبئموسولمننسون:إسرانيلد.1()

)467-الأيوبىولحصر!ثانىالناطمىالحصرلىمصر:نىثنمة(كل:سلاممحمودث!افحىسلامد.)2(

231.صام(25ا-.740هـ/648
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اليهودويحتنلإسرأ!ليل.بنىسكظماءتبورحيث-وصيتهعلىبناء-طبرية

وغدبذاكر..احلنهالامكانكلمنقبر.إلىفيفدرنبذاكر.،الداريخنلكمنذ

كنتوإذا...إنسانرلسثإنسان"ان!هعنا.ماقبر.علىتلاهثذ.احدكبوفلاله

احدانولفنمموند.نكر.الذىالمعنىنفسينيدوهذاالملاطكةمنفأبركإنسانا

الجنسمختارميمونبنموسىهعلمناا!دبرهذافىئفنقبر.علىكلبتلامهذ.

يظهرلمموسىإلىموسىئنالقائلالمئلالوقتنلكفىوترثدالبائمرى،.

المدبرهذافىئفنايضاقثر.علىمعارضيهأحدكتيالممابلوفىكموس".

مدىتوضحانالعبارلانوهلالانوالكافر.المحرومالطريدميمونينمرسى

وبالجملة.كرونعد!اسئمرالذىالخلافهذاالائمخصية،هذهحولالأختلاف

)1(.ايامئلائةعليهالحدادوالممملمونايهودالتزمرف!لهفعند

إ!مههشكلة-5

البقاءللنالعربىرالمغربالأندلسفىالنمةأهلالموحدونخيرعندما

بقى.وأجدادهمأبائمبدينوالاحتفاظالبلادهذهمنالخروجأوالأسلامواع!لاى

رهنا.ملمونبنمرسىأسرةالرحيلاثرواالذينومنخرجمنوخرجبقىمن

ا!دية:الشما،لالهلواجهنا

؟،الاسلامملمرقبنموسىاعللا!عدممعناهواللرحالالدكتلهلس:

حتىوصاموصل!العربىوالمغربالأندلسفىالاسلامأظصهلس:

فيهيستطلعآمناخرمكانإلىللرحلةالفرصهتأليهأنإلىهناكالبتاءيممتطع

أ،يهوديتهإظهار

الد!وثيةإلىارلدثمالعربىوالمغربا!أندلسفىالإسلامأظهرهكس:

ونسامحالدشةالحربةحبثمصرفىالمواليةالنرصةلهسنحتعندما

أ.الحكام

)467-الأيربىوالحصر!ثانىالناطمىالعصرفىمصر:فىالنمةاهلسحم:محمودشافحىصلامد.)1(

:ولفنسونإسرانيلد.62،صوفلسفتهرشدابن:أنطونفرح023،23-اص125(ا-.740هـ/648

اليئة0791الألدلسفىالثهودعبدالمجيد:بحرد.محمد274،صومصننانهحهاتهميمونبنهوسى

.989-.ص-237-ال!ثافهةالمكدبةللكئاب،للحامةالمصرية
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فيتول:مصر.فىارتدرلكنهالمغربفىيسلمانهاصيبعةابىابنينكر

بالنقه،واشتغلا!درانوحنظالمغربفىاسلمكانهوسالرئيسأنايل:إنه

ماسكينوهذاارتد()1(مصربنسطاط6داموالمصرية!ديارإلىتوجهلماانهثم

الاسلاماظهرميمونابنانيرىالذىايضاهـ(46l)تأثلنطىينكر.

الاسلام.فروضبأداءننسهألزمأمر.يفضح2لاوحتىالههوديةوابطنفحسب

أظهرولماوكام،قرطبلأبمدينةالأسكلاظهرممنموس)وكانا!منطىيتول

أمكنتهأنإلىنلكففعلوالصلاةا!مراءةمنبجزئهاتهكزمالاسكلشعار

الأندلسعنوخرجنلكاحدمل!هدةفى!رافهضمكعدالرحلةفىالنرصة

الوافلينالألللسيلنأحدلأحظهماوهذايهوثثته،إلىغدئذرارتدمصر()2(إلى

يعرففتيهالألللسمنبرجلزمانه2خرفىأوأبئلىأثدفطىلهتوللثداهرة

إسلامهعلىوحلاله4يهواجتمعمصرثىوصلمطاثمةبنالعرلطيأبى

لهوقالالناضلسحل!بنلرحيمtع!دسكنهفمنعهي!ا.وأدامعلههوشنعبالألدلس

اللينصلاحالناصروزيرحماهوهكذاا)13شرعاإ!ملامه!صحل!مكر.رجل

العبرىابنعندالروايهننسونحهد!مئلمنانتذهأنهأىالارتدادعتوبةمن

تختلفلأإسلامهكصةلناتحكىاخرىروالهةتوجدولكنتنكرإ"(.إضافةلرن

الترأنوحفظبالمغربأسلمكد)أنهفيهانجدثتىالممابقةالروايةعنكثثرأ

شهرفىالتراويحالمركبفىبمنصلىالمغربمنكدمولمابالنتهواشتغل

محىالتاضىفلألققثمشق،إلىوجاء،المصريةالليارإلىوجاء،رمضان

لهفرأى،نصحهفىوبالغموسىالرئس!فعالجهخطر،مرضالزكىبنالدين

ش!ثايأخذماأنههغلظهأيمانأفحلفنلك،سطىهكافأنةوأرادنلكفىالتاضى

سنلنخمسإلىالداريخلقديمالقاضىهنوممألدارااشترىمدةبعدئمأبدا.

إنهثممنسدة،نلكفىأنلعلمولمنلك،بمثلعليهالقاضىبخلفما،متأخرة

منفجاءالناضل،القاضىوخدمالمصريه،الدلارإلىتوجهوبعدهنلك،أ،لبت

582.صرضالزارد.وتحتيقشرحالأطباءطبقاتنىالأبناهعيوناصيلط:(يىابن)1(

.902صالحكماءلاخبارالحلماهإخبارالننطى:)2(

021.ص:المرحع)3(ننى

.418ص!لودمختصرتاريخالحبرى:بن)4(
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السنةنىالتراويحبنارصلىالمغربمنهعناجاءر!الوا:المركبفىكان

بمدةالسنةهذ.قبللمائمقفىكناانا:وقالالمكتوبواخرجنلكفأنكر!لنلانط،

بناللينمحىخطالناضلرأىفلمابنلك،اثااضىخطوهذادارا،وانمتري!

ولكن(.ألاثميطان()الأبخبثا!دضيةواندفعتفههشكمابالئبوتالزكى

الصحةمننصيبلهالسوأنهاومختلتة،ملنتة(!دصةهذ.أنلإلبتمرجيلوث

أمامالليسانىالر!يركراهةمنالنيلهولكفيتهاهنالغرضانويعدقدوالحقدقة،

هذهوراءويقف،الإسلامعنارئدلطبيبمصاحبتهيسبلط،المسلمينكأفة

)2(.ميمونبنموسىعلىالحثدونالأطياءمنجماسكةالمكثدة

أسرةأننجداليهوثيلأالموسرعهفىميمونبنموسىمادةإلىوبالرجوع

هنالفترةفىتقريبأالأسكلاظهرتمد-بإسلاسه!تعلىفهما-ميمونالهن

نلكوبسببالاسلامالنترةلككفىأليهودمنكئيروأظهر.eا016إلى1155

Iggeret"-ء"بعنوانرسالهتأليفإلىهيمونابنثفعمما.ضمائرهمللتتم

مغالرتهلعدالرسالةهذهمهمونابنوناثمر".yالعزافىرسالة

هناكسكاناهاالتىالدمويةوالأضطهاداتالأسكلداءاتإلىيشيرأندون،مراكش

الدينىالئحولإدانةجدابقوةالرسالةهذهفىميمونابنويسثكراليهود.

بتجربةلمرلمالذىايأمرهذاعلىنفسهوطدالذى)الحكلمالاضطرارى.

أننلكسكلىللربجدا،كئيرةيهوثيهجماعاررمنهاعانتالتىأبداالاضطهاد

مخالفهإلىفيهامضطريكونالتىالبلدلهجرأنالضرررىمناليهودى

منإنه،الملكهذامملكهفىيبقىأنالضرورىمنليس"إنهالإلهى:القانون

ملمونابنلبررالنحوهذاوعلىلهاجر()3(ح!ىبيطفىيبقىأنالضرورى

الأندلسفىالطويلةالفدرةهذهبقاءهكذلكويبررالإسلاموإظهارهوترحالهلدقله

لأظهارالفرصةلهسنحتأنإلىالأسلام،علىإفريقداوشمالوالمغرب

.1ا-776هص4معلثاوالنيلثوفهاتفواتالكبنى:ثماكربنمحمد1()

المسعادةاهـمطبحةكا28)طالمحيطالبحرالمسمىالكثبرالتنسوالأئلسى:(بوحهانالروايةننسوحكى)5(

!ا.VCص7!بهصر

r(.754-36755.صوصنائهحثائهميمونبنهوس:ولننسونإسرانهلد.)2( Encyclopaedia Judaica, Vol.,11)P
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منكئيربهاقامخدعةمجرداليهوثيةوايطانهالاسلامموسىوإظهاريهوثيله.

فىبطدأللرحيلالظروفلهمننهبأانإلىا!دنلمنانفسهمعلىخوفأاليهود

على-ثيورانتولوياثميريهوثيتهم)1(.إظهارمنفيهيئمكنواحث2خرمكان

-يتصدإلد7يطلبلهكنلم)إنهمبتوله:الخدعهئلكثى-ميمونابنلسان

لهتلواانلمحيهملهطلبكانمابلعملياأداءاللق،هذاشعائريرثواأن-اليهود

فىمخلصينضكلرأنهميعرفونأننسهمالمسلمينرأنبها،روهنرنلأصثغة

يؤكدومما()2(.المتعصبينمنحهماعةلهخادعوانلكينعلونوإنمالهاالنطق

على-سايتأنكرنامانحوعلى-معاصريهاحدكللههماالأسكلاعتدثهعلى

ومماالكافر+.ثمحرومالمطريدمالمونابنموسىا!لبرهذافىئفنانهتبر.

صكاث!رالثانىا!رنالفترةتلكفى(ليهوثهةالحياةانيضاإسلاههسكلىلهوكد

الإسلاماليهودبعضإظهاربم!ببثينيةلازلواجيلأننمممن!s-الميحدى

بنموسىإسلامومشكلةسرأ.اليهوثيهاللينيةالحياةثركتننسفىوممارستهم

ئمعرانإلىاللينيةالازلواجيةللكإطارفىلتهمانالضرورىمنميمون

أنإلىكلهنلكهننخلصاليهود)3(.منغيرهمئللههوديتهإلىفارتدبالأمان

فىاليهوثدةإلىارتدثمإفريتياوشم!الأنللسفىالأسلاماع!دقميمونابن

عشرالثألئةسنمنإفريتيارشمالالأندلسفىيبت!انيعقلهلرإلأمصر،

أويهودقبلمنللموحلينأمرهيكشفانلونيهوثبتهعلىالثلاطينسنإلى

؟!مسلمين

يعل!ىلمميمونابنأنيرىالباحئينمنآخرفريقأنجدالمقابلوفى

لم-حلاتهفى-خصومهمعوالدينيةالفكريهمعاركهأ!جفىلأنهالأسلام،

أنوبخاصةعنه،سكتوالمابهاعرفواكانوااقالئىالتهمةبهذهأحدهميرمه

الباحئينمنكئ!رصارالدربهذاوعلىأحد.علىتحفىكانتماالتهمةهذه

(i).أحمد46،1صشس!عقحامهـحةمطبحةام789والوص!اثللمثحبرىالأثبثص:محمدألنتد

26..ص-3للمصريةالنضةمكنبةوالطبعالنثمرملثزمام539الاسلامظهراهق:

(Y)121ص-43مبلرانمحمدلرجمةالحضار!صة:ليورانتول.

عوماثست!رصالة:!)tinariدمثمونبنموسىلكئابتحلثليةلرالمةمنع:(حمدروسفأ!نى)3(

7.صالتاهرةجامحةBداللااكليةام989أهـ/014هنف!ورة
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يعململمميمونابنأنيرجحالذى،نفسهرلننسوند.عليهيوكدماوهذااليهورر

الدمنيبعلىالصبرفىتوميابطلأيبلووبنلكحثاته،اطواركلفى

فهالانجا.هذاانصاروبزعمالمنعصلين.المسلمالنهؤلاءفبلمنوالاضطهاد

!نلنإلاالاضطرارىالدينىالتحولتجيزأليهوديةألائمريعه!منبالرغم

التحوليرفضانهلناتبيناليمنيهودإلىورسالتهالأسكل،يظهرلمميمون

نلك-عليهم)ايىفتد.الموتحتىاليهوثهةعلىبالثباتوينادىالأسلامإلى

فىطرفأيكونواأنصوالايتعادبالصبرواوصاهم-الإسلامثىالتحوللهتصد

ومحم،الموتحتىالثباتسكليموهونالضطف،الحانبفيهاهممعركة

هـالألدلسفىكانبأنه6لهمو.منعلىعملياردأتمئلوهذ.ثينهم.فىالتلريط

فياالنمةأهلسكدالعليدةلحريةاحترامهسكل!للإسلامرشهاثةالأ!م،اعتنق

لأليحار!معرضةسياسيأكانتجهاتعدافيمايمملموا،لمولوحتىسالموا

فىالصدوعجميعسديحاولونيتهثدهمالذىالنزعسيطرةتحتفكانواخطيرة

الأخطار()1(.هدتهمنليتحصواالأسلاصالأجتماعىبنائم

الىفههاالوصولالعسيرمنميموقبنمرس!إسلاممشكلةفإنوبالجمللأ

الشريعةكانتلماولكنهمودفه.تدسكمالتىوحججهاللئهفريقفلكليتين

حنىننسهميمونابننلكوأجازالأضطرارى،اللينىالتحولتجثزاليهوثية

الدينية.شعانرهممارسةفيهيستطيعآخرمكانإلىالانتتالمنالبهودىيلمكن

وارئدالقئلمنبننسهلينجوالإسلاماظهرميمونابنأنالمرجحفمنلنلك

العقاندية.والحريهالدينىالتسامجحيثالتاهرةإلىوصلعندما

هؤلفلالهثلأليا:

الطليهالمرضرعاتنشاولالنىالأعمالمنكثبرامبمونابننرك

ئئافاتعلىاطلاعهمدىلنالبلنايأعم!وتلكوالنلسفلة،واللينيةوالرياضبة

المسلمينالعرببجهودومعرفلهال!ونانبعلوموإلمامهالسابتهالحضارات

موضرسكاتها.حسبالأسحملىلهذههناوسنعرضرالدينية.والفلسنيةالعلمية

أم599مايو222الحددالسموديةالفيصلبمجلةمقاله:مثمونابنوموسالحالرونظاظا:حسند.1()

.2.صالسحوديةالعربيةبالمملكةاللكافيةالنيصلدارعنتصدرشهريةلكافيةمحلة
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الألللسفىالطب-صابقأنكرناكما-هيمونابنثرسالطهية:المؤلفات؟-

حاجاتليممدهصرفىومارسهعمليأ،هناكيمارسهلمولمكنهالعربىوالمغرب

تلك.فىالرميةوالحهاةالعلملغةالعربيةباللغةالطلطةأعمالمهوألف.أسرته

للسلطانموجةوكان!25؟م(ا-.)167مصرفىألفهاالأعمالىوتلك.الآونة

اللغةإلىالأعمالتلكاظبونتلتالأطباء.من6هرانهووالأغنياءوالوزراء

-د.ولفنسونونكروالنرنممية.الألمانيةإلىترجموبعضهاواللاطينيةالعبرية

اليهوليةالموسبرعةفىوردامننسوهذا،اعمالسكشرةأنها-ثثورانتوتابعه

نسبتهاأخرىأعماللريعة!مجموسكةهذ.إلىأضافتالخضيرىد*رينبلكن

التالى:النحوصكلىتكونالطيبةواساله.مهمونلأبن

ينعتهكماالطلد،الأمئالكتابأوأثمرطبىفصولأوموسىفصولا-

وخمسمائةألفسطىتثمتملفصلاوعشرونخمسةالنصولرهذهثيورانت،

حجماالطييةمؤلنلأنهأكبرالنصولولالك،الطبفروعكلتشاولقصيرةعبارة

بمقالهالفصولهذهميمونابنوخلم.واللاتينيةالعبريةإلىوترجمتونمهرة،

تلكوصححام(.ا-99)92جالينؤسككلفىالحاثئةالدلهاقضاررفيهاناقش

دزعنوانتحتوخرجاهامايرهوفود.ماكسشختد.يوسفمنكلالمدالة

وسوفالالهى"،والعلمالفلممفةفىالجالنلوسعلىالترطبىميمونبنموسى

وحدرئه.العالمكدممشكلةفىهيمونابنلآراءعرضناعندإلدكانشير

كدابعشرةستةعلىيائمتملرهو،جالينوسلكتبالمحختصركتاب2-

فيهاينعللمحبثالنائدةعديماثدفطىويعتبره،أخرىكتبوخمسةلجالينو!

الأصلية.نصوصهمنيغلررلمالأصلى،بأسلوبهاواحتفظشيئأ،

للقاضىمرجهةوهىاكدلالة:الأدريهمنوالتحرزالسمرمفىمقاله3-

الشخصلهوأرا،5تجاربهفيهارلبدو+الفاضليةبالمتالةسميتولفلكالناضل،إ

الطب.علمفى

الأفضلية.بالمتالهتسمىالصحةتدبيرفىالأفضلللملكمقالةوضع4-

بلفحسبللمرضىالأدويهوصففىليستالطببمهمةأنإلىيشيروفيها

النفسيه.الحالأتعلاجفىألضا
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شريف،بياهلأمنالنضلاءمنترعحههأ!لاثمابالبؤ!ميرشكى5-امتالة

سينا.ينامئالالموضع؟هذافىالمسلمطنالطباءيحضاءلآرإنجيهاعرض

فىشليدةألأمأيعان!كانالنبلاء،.منيلصريض!ميوجةالرثو:فيمتالة6-

به.للمصالونالملاطمةوالأجواءالمرضهذي!أسيابعنفيهااوتحدث،رأسه

قبلنتلهاالفصولهذءمم!46-377ق)0أبق!راط،فصولشرحنىهتالة7-

،مرضاهعلاجفىدائمأموسى!ستخدمهاوكانهم!77)تحنونبنإسحقنلك

جالينوه!.فصولسكرارعل!وقوامشتعليقاررموشىلمها!وضع

A-ابىالدينشالمظفرالملكحما.لسلطان:يموجهالجماعفىمتالة

وأحوال،الجماععنفيهاتحثام(ا-1917291نورالدىبنسكمرسبيد

الجنسية.المخالطه

ام(،)هـ248الييطاررلبنأصيبعةأبىابننكرهاالعقار:شرحإمتالة9

مخلالففبهابصف،فصولرستةأربعمائهمن،مكونهوهى،بخطهنسخها

العقلا!ير.

مرضه.أصلداءروضعهاك!بهامتالةآخروهىالأجمراض:فىا-"هتالمة.

بلى:كمافهىال!ديرىد،زينبإليهنسب!هاالنىالأسكمال.أما

والأخلاق.الصحةفىأ-كلداب؟

.الأمراضوعلا!ما!أسباب.فىكالاب2؟-

مصر.ملكمرض/فىرسالة113-

والأطعمة.الأسربهفىرسالةأ-4

يبدوحسنهأنهاإلاالمؤلمفاثللكفىالمنتشرةالأخطاءمنالرغموعلى

تأثرهفيهاويبدوالدواء.ووصفالنصحفىرالاسكددالالحكمةطابعفيها

ولاالمسلم!ن.رصياثلةاطباءإلىكثيرارجوعهجانبإلىاليونانيةبالمصادر
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!طباءأكبرمنإتهبل!قرة!طكفىاليهود!باءأضملهيمونابنيعد

قاطب!)11.الوسطىالعصور

فيهاوله!رياضيات،فىرماهرأحأندأميمونابنككأ!ياضية:المؤلفات-2

حسنه:تصانيف

بنلهوسفمعالهبثةفىالأشليلىأفلحلأبنالاسنكمالكنابأصلحا-

كلمغربى.السبتىإسحقبنيحيىبنيوسفب.العربعندالمعروت.عننين

تخليطأ.كانانبعدفهنبه

)2(.الرياضياتفىهودلابنIYستكمالكتابوأحكمأصلح2-

أعادثهنرجلفهولين،ورجلكطليبموسىاشتهرلقدثلينية:المؤلفات3-

علىكل!ر،لرلبعضهاكانكثىاعمالهخصهنوحيويتهاتماسكهالليهودية

.مرسىرويدإحدهمامتعارضينفريقونإلىيليهود)نتسمفبم!ببهااليهودىالدين

اهيمتها:حسبالمرلفاتلككوسننكر.يعارضهوالأخر

Mishnehاةتورامشناأوالتوراةتشية:التوراةتئلية-ا Torahوتعنى

الشمميةوتلكالمشنا،بعدهالدورفى-وهنيلىالذىالكتاباىالشريعةتكرار

تعن!عئشاكلمةان!رىثباحئقبض!ولكنسكليه.اليهودبضحقدألارت

التنسيرهووهذالمتوراةتعالحتور!مشناتحنىوبالتالىInstructionsتعاليم

المباحئهنيمضبىيرجعلنلككئاباسكشرأربعةمنيتكونالمكتابوه!ذا.المرجح

أربحةكللعلدترمزاقوالديلفالياهالتويه،اليد-حزاقهثدتعنىتوراةمشناأن

عشر.

شرحالأطباءطيقاتفىا!باءصنلمح!لط:يىبن21،.صالحكماءثاخبارالحلماهإخبار:التلطى1()

tiص!دولهختصرتاريخالحبرى:ابن583،صرضاطزاردوتحقو A?.موسي:ولننسونسرلنيلد

الص!رنلسنةفىرشدبنكرالخضوى:محمودد!يلي142،16-.ص1ومصننلالهحياتهميمونين

.أ-21122ص-43محركمحمدترحمة6الحضارتصةلثورللت:ول36-37،
977-778..EncyclopaediaJudaica, Vol. ,11 P

حم!-8،4133ص!دولمخئصرناريخالحبرى:الن221-.90مرالحكماءباخبارالحلماءإخباالتنطى:2()

كرالخضوئمحمودزطيدد،6ص-ومصقثهحياتهمي!ونلنموسى:و!فنسونان!د.إسر42،4

37.ص!وسطى!حصورفلسنلأفررضديبن
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موس!هويحاول،وشروحهالتلمودعلىالعملهذافىموسىواعتمد

الماثمناقوانقوجمعالخمعمة-السلامعليه-موسىاسنارفوانينكلجمع

ويبوبهالتلموديرتبانيحاولالضخمالعملهذافىإنهكللأ.إلاو!جمارا

!هودى.للدقلثنقالوكعفىالكمابهذاارزبائ!رحه،كنلكويتوموينظمه

وأمملوبهممنويت،عشرتأليفهواستغرلىالعبريةباللغةالعملهذاموسىووضع

مؤيدينإلىافىاءهاليهودانقسمهرسىأخرجهوعندماالمشنا.أسلوب!فمبه

ومنبه،يتأئرونالدينيلأتأليفهمفىوالأحبارأليهردهنكئيرافنجدرمعارضق.

اليهودىالائماعرقرضهاالن!ا!لصيدةلالكله،اليهودونأ!لدأيضأانشار.دلائل

الاثملهدالأفب!فلكمقابلوفىالكل!ر.العملهذاصلوربمناسبةحريزىيهودا

بموس!لهندلونداود،بنإلراهحرأسهموعل!المعارضيننحيدالعملهذاعلى

منالم!ثاةيخرالفلع!فيةالنظرياتمنكثيرعلىاعتمدالعملهذافىلأنه

داودابنوخاف8أليهوثيةالروايةأسانيدحنقهبسببكنلك!هوثهلأ،مصالر

لهرجعرنولاأحكاممنيصدرونهفيماالكئابهذاعلىا!مضاةيعتمدانكنلك

إصدارفىمرفوضةالطريتةوتلكواحدبمصدريثديدواربنلكالتلمودإلى

رنيسعلىينشموئيلنجدداودبنإبراهيمإلىوبالاضافهالائ!رعحة.الأحكام

نقدأالعمللهذا!وجهونفرنسايهودمنكرىمنابوالعافيةومايربغدادمدرسة

عندهم--ذ!و،الشرعىالصعادمشكلةفىصحبحبراىإدلاثهعدمبعمببحادأ

هذافىرسالةيرلفانتلاه!ذهمنهطلبلذلكالأجسادببعثيؤمنلا

النلسفية)؟(.مؤلفالهفىعنهاالحلثسيأنىالموضوع

والعشرينالثالثهسنفىتألينهموسىبدأللمشنامنصللنسلر:السراج2-

ألمولكنه،وأخيهاليهوموتوالترحالاللثقلبسببإتمامهعنسكجزولكنه

عندوالأممنادالروايةفىبحثالعملوهذاام،168سنةفىالكتابهذاتأليف

أحكامهوصلقماثتهلغزارةنظرأكبيرهلمنزلهموسىرفعالعملوهذااللهود،

لينكرالخضوى:محموددحمزكلب4-54،هصومصنناتهحثلأنهميمونبن،موسى:ولننسونبسرانيلد.1()

لاىحسقاررثحتىالحائر!دلالةمثمون:بنموسى34-45،ص!وسطىالحصورفلسنةفىرثمد

صيىحصقارر.بكلمالمغمةنقرهبجامعةا!صاتكليةنئمرياتام729(نتر.جامحةمطبحة

.123ص-43مبدرانمحمدبرجملأالحضار!صلأدرورانت:ول*حملا،
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حتىالعرييةباللغةhe!عالن!الاناالسراجموسىوضعوثددأفكار..ورضرح

ينللمفإنهالعكسوعلىولثليرهم.إعجابهموين!ثائمرقليهودميعمرأيكون

وجنوبوالألدلسالمغربيهودأيدىفىوقعغدماولكغه(لاثمرقلههودإعجاب

حريزىويهوداتبونبنصمويلوقاموئئليرهم.إعجابهمنالفلأبهفرنمما

كاملة،ترجمةنلكبعدالكتابهذاوترجمالعبريلأ،إلىاجزاء.كعضكترجمة

ايضأ!كتابوترجمالعربىالأصلعنتغنىحتىثقيتةتلنلمالئرجمةوهذ.

والاسيائهة)!(.الألمالهةإلى

فىرسالةيضأوتمممى2خر:إلىثونمنا!مهرىثتحرلفىرساله3-

موس!الفها،الرث!زسالةالباحئينيعضعليهاويطلقاللةاسملثلهسسلول

هناليهودلهتعرضمابممبببالألدلسام016-سنةسابقانكرناكما-

البتاءلونخيروهمالنقالمتمئيدللرر،المسلمينقبلمنراعدداءاتاضطهادا!

الهجرةعلىاليهوديحثوفيها.بيهوثيئهموالأحتلاظالرحهلاوالاسرواعشاق

ئلكوترجملا.الدينيةشعائرهمممارسةفيهيسنطيعونلابلدفى!موتمنبدلا

والالجليزية)2(.العبريةإلىالرساللأ

اليمنفىالبهوثيةالجاليةإلىموسىأرسلها:اليمنيهودإلىرهمالة4-

العبرية،إلىتبونبنشموئيلولرجمهاالن!ومى،نثانلليعقوبتلميذهبراسطة

الباحئينبعضيزعممانحرعلى-بسبباليمنأهلإلىميمونابنبهاوبعث

الناطميوندخلعندماونلكالإسلامإلىليتحولواعليهمالفاطمددنضغط-

على"العزاء"رممالةالباحثينبعضويسمبهاام(،172هـ/)567سنةفىاليمن

الماكرالهجومأنإلىالرسالةهذهفىميمونابنويشير"الردةرسالةضحرار

ابنلر!خضوى:محمودرينبد.43-45،صوهصننلالهحهانهميمونبنموسى:ولفنسوني!رف!د.1()ا

1r-صهالوسطىالعصورفلسفةلىرشد r?3-4مثرانمحمدترحمةالحضارةتصة:ل!رفتول

.مر،123

755,.r)Encyclopaedia Judaica, Vol.,11)P
!نكرتاريخكالنثها:أنخ!36،صالوسطىالحصورفلسنةذ!رشدالن(ثرالخضيرى:محمودد!يلب
سلم205،صالمصريةالنضةهكئبةوالطبعالنشرملتزمأطمزنسدحسقالأممبانطعننكلهالألدلسى

المشرقديرهطبحةام1979طالأندلسفىالحريىاليهودىالتحاونمنصنحاتالذهبى!حصرث!حشوع:

.171صابيبئلوالتوزيعوالنشروالطباعةللترحمة
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الحربخطرمنأشدخطر.جديد،بوحىيبشراناللذان،والإسلامللنصرانية

بالمسيحالخاصةالأدعاءاتعل!بالحجةردوفيها،الهلينيةفتنمنوأكبر

لنالمحنانيللونالرسالههذهفىوهو،اليمنفىظهرالذىالكانبالمنتظر

العبريةإلىالرسالةللكلرجمتو!مدأددامهم.ممتثبتإنهابلاليهودهوةتثنى

والأنجلبرية)1(.

ثائمتملأخرىرسائلوضعنجد.النكرالسابتةالرسانللككجانبصإلى5

الأعيادمواعيدلحساببالعبريةالفهارسالةمنهامخلكنةموضوعالاسكلى

وجههاالسعادةفىأخرىرسالةووضع.والعشرينالثالثةحوالىفىالثهودهة

عنأخرىورساله،وفاتهقبلألنهاانهالمرجحرمنعتنين،بينيرسفإلى

عاثصر.الرابعالترنفىنلالانبنإسحقالعبريهإلىالعرليهمننرجمهاالئوحيد

إلده،لردكانصالدىالأسئلهبعضعلىالإجاباتمنمجموعهموسىولرك

كانالذىالعصرخصائصبعضنتبلنومنهاله،وفلسنيهثبنيةآراءوفيها

بألعرليةالنوراه"لدثيةفبلوضعهالذىالفراثضلكتابوبالنسبهفيه.يعيش

)2(.الأندلسفىالعرليةإلىلرجمولقدلهكتمهيد

الفلسفية:4-المؤلنات

المنطىفحهابشرحفصلاعشرأربعهمنننكون:المنطقفىاصساله

أولئكالعرببهالدكافةذوىللد!ودالمقالةلالكروضع،بدرسهأنلريدلمن

موسىوترجمهابالعبريهألفها.الإسلاملدنرالفلسفةالمنطقلدراسهالمحتاجين

.دويصنفها.والألمانيةاللاتدنيهإلىوترجمتالعبريه،إلىلبونبنموسى

ضمنلدرج-المنطى-لموضوعهاتبعأولكنهاالدينيهاسكمالهضمنولفنسون

(1,Encyclopaedia Judaica, Vol.,11 .P.758 The Encyclopaedia ofphilosophy)
.)c Copyright. .U .S.A 6791 byMacmullian)مpaul Edwards, Editoren Chie

.CNI.013..5.loV P
فىر!ابنائرالخضزى:محمردزينبد.56،صومصنناته،حثاتهميمونبنموس:ولفنسونإسرانيلد.

صمزنس،حسيند.الأسبانثةعننتلهايهلدلسىالنكرئاريخبالنثيا:انخيل36،ص،الوسطىالحصررفلم!نة

محمودزينبد.د،414200506صومصنناته؟حياتهميمونبنموص!ى:ولفنسونإسرائثلد.)2(

36صر،الوسطىالحصورفلسنةنىرشدابناثرى:الخضير
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انإلىكنلكأشارتالتىالخضيرىزينبد.صنعتهماوهذا،الفلسفيةالأعمال

1(.مرطعشرارلهعطبع!ام552سنةالبندقثةفىئمروحعليهانشرررالرممالة

البعثسكتيدةلناتجلىلأنهاجدأهامةالرسالةلالك:البعثعنصسالة2

ميمونابنانإلىاثدفطىويشير.عندهمجدأالغامضةالعتيدةتلكاليهود،عند

اليهود،علماءعلطأنكرهاولنلك،الشرعىالميعاديبطلالرسالةئلكفى

إلىرسالتهمعالرسالةهذ.ونشرت.رأيهيرىصكمنإلاإخنائهاإلىفاضطره

طبعهاوأعيدنيويوركفىعبريةبحروفثالعربيةام529سنةفىاليمنيهود

أليت)2(.ئلفىام729سنةفىالنحونفسسكلىاخرىمرة

Morehنبوخحمورىالباحئونترجم:الحاثرينصلالة3 Neboukimإلى

مقابلفىالحاثرينومرشد،الحيارىوثليلالحاثرين،وثليل،الحائريندلاله

The:الانجليزيةالترجمة Guide of the perplexed.

يبدوكئيرةقضايافىاحتارواالدتينالمتعلمبنهؤلأءبالحانرينوالمدصود

قبلهنعالجهاالمحيرةالقضاياوهذه.والدينالعقللطنواضحآالتعارضفيها

وهذارشد)3(.وابنسيناابنامثالالمسلمينالنلاسنهمنكثبرميمونبنموسى

Iسنةمنلاليفهمبمونابنبدأالذىالكداب I Alما091سنةمنهوانتهىم

الدينيةالموررئاتمنحصلهاالتىوالفلسفيةالدبنبةالآراءمنكئبرعلىيشنمل

وابنالفيومىبسعثياتاثرهمنالرغمعلىفهوالديوثية.والأثبدةوالفلسنيه

المسلمدنمحكلمىاراءمنكنلكواس!فادنادرا.إلاإلبهميشرلمأنهإلاب!فودا

وضعهوماأرسطاطالبسفلسفةأيضاالمسلمينمنراكتسب،وأدبائهموفلاسفتهم

النحوى،ويحبىوئامسيطيوسالأفرودسمىالأسكندرمنكلشررحمنعللها

السابتينالنلاسفةآراءللعربيةالمترجمهارسطاطاليسكتاباتمنكنلكوعرت

رشديثناثرللخضيرى:محمودزينبد.2،4صومصنناتهحياتهميمرنبنموسى:ولفنسونإسرالثلد.())

34.صثوسطى،الحصورفلسنلأفى

اتاىحسق(رر/نحقونالحانر!دلالة:ميمونبنموسى21،.صالحكماء،باخبارالحلماءإخباتالتنطى:)2(

4)أ!ر.صلاهـ-كاحسقأ!د/بطمالمتدمة

(r)925.صالثاك،الجزءالأسحم:ظرأمؤ:احمد
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(لمعارفكلميمونابنحصلثلدوبالجملة)1(.وجالينوسبطليمومىامثالعليه

وتودد.ا!أندلسلعلماءمخالطتهمنمرلنلالهمنوغيرهاالدلألةفىالواردة

)2(.إليهم

للائمامسفر.بعدعقنينبنيرسفلئلميذهالكتابهذاميمونابنألفو!هد

الالور.بالأموريتعلقفيماودهشةحبرةمنلهلعرضمابسببونلكوالعراق

ننوسهمفىمالهريلحتى،ولأمثالهسكقنينلابنميمؤنابنوجههالعملفهذا

لهبدأمثمونابنفنجداليتين.إلىأيضايصلواحتىوريبةشكمنوعتولهم

العزيزاللكميذأيهاكنت)...!تولهغن!اينلئلمهذ.حديئهموحهأالدلالةمولفه

فىرأيتولما.علىةللالهراعةالبلارركاصىمنإلىقصدت..يوسفالربى

فلما..النظريةلكمورالآشتياقشدةهنوصلس..التىومعام!ثأشعارك

منلهالوطئةمنهلابدممالكلثدموما،الهيئةعلممنقراتهقدماعلىفرات

بكأمالىتعلقت،المنطقصناعةمنقرأتهقدماعلىقراررفلما..التعليم

انينبغ!ماعلىمنهالطلعحتىالنبويةالكنباسرارلكلتكائمفأهلأورأيئك

وأنالاليةالأمورمنأشياءلكاببنأنمنوتسومنى..الكاملونعلبهبطلع

علىنلكمنشلئأشدوتددورألتك..وطرائقهمالمئكلمينمقاصدبهذهأخبرك

أفويلطلبفىلطالبكالشريفهوننسكالدهشةبنل!)0(قدحائر،وانتغيرى،

منىكصداترليبعبىاطأشياءلأخذأنوأمركنلكعنأثفعكأزلفلم،تعجب

ابنمغادرةوبعد.0()3(،بالعرضاليقلنبقعأنولا،بطرقهالحىلكيصبحان

وأجزاءافصولافجعله،ولأمثالهلهالدلألةتالبفميمونابندرارلمصر،عقندن

تباعأ.ابيهبهابعث

وأقلهابالعرليةأعمالهاغلبميمونابنكنب:وأسلوبهالكتابلغةا-

قراعد!اعلىأقبلالمؤلناترلالكعبريه.بحروفالمكحوبهالعربيهللك،بالعبرية

العربلة،اليهوديهباللغةقرعوهاالذلنالمسلمونقراكهاعلىأدبلكمااليهود،

86ص،ومصنفاتهحثاتهميمونبنهوسىولننسوق:إسران!د.1() -L.o

472.ص-2،المحثطالبحرالممممىالكبيرالتنسررالأنلل!مى:حثان(بو)2(

عليك.غلبث).(

7-8.صا،بأتاى،حسقا.د.تحقىالحانر!6دلالة:ميمونبنموسى)3(
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الطريته-!تلك،عبريةبحروفالعرييةلهاللغةالحائر!دلألةميمونابنركتب

الأندلس.فىاليهودالكنابلينالوف!نلكفىمننانمرةكانت-الكنابةطربمة

الباحئيننجعضيرىمانحوعلى-الكتابةفىالطريقةلككميمونابنواسلخدم

مابسببكانالمسلمينمنوخوفهمعأ.واليهردالمسلمينمنلخوفهنظرا-

مشكلةحولكخاصةالاسكلنعالحمعكثيراننعارضأراءمنكنابهفىيوجد

المسلمق،المتكلمينبأفكارلدثدأراءمنفيهوضعهماإلىبالأضافة.النبرة

فيرجعاليهودهنخوفهوأما)1(،العربفحم!نةمنكثيرألهسدكيدنلكرعمولكنه

أخضعفقدأليهود،لدىالمتؤأرئة!راءشدهدةمعارضةمنكدالههفىماإلى

كتالهه)جعلميمونابنان.المسلمينوفلسفةأرسطاطالسلفلسفةاليهودىالدين

لأنهببطء،عليهجانلههميأهنلأمنإطلاعليكونالخطصكبرى،اللغةعربىهذا

أراء.،فيسندمئمريديهمنوهوإلأزمنهفى!عرليلأيعرفمناليهودلينفل

فىسهمولهإلايلادهفىالعبرىبالخطيلممنالمسلمثنعلماءبينالضاوفل

الطائنتينمنعليه!ثورمنثورةتكونفلاالآراء،لشتىصدر.فيتسعالفلسفة

"وانتسمواالكتابهذاعلىاليهودثائرةثارتوثمد()2(تمهلعل!بلبانلفاع

عنايتهميولرهرلمالمسلمونإلدهيلدفتلمحينصكلىومعارضمؤيدبينبصدده

نلك.بعدسنوضحهماوهذا

الميمونيهالمؤلفاتوفى-الحائريندلألةفىميمونابنلأسلوبوبالنسبة

الدبنيةكتابتهمفىالمسلمينالعربالكتابمنغيرهأسلوبيشبهفهو-الأخرى

يقدبسفهو"العربىهيمونبنثموسىولننسوند.ينعتهولنلك.والفلسفية

الفقهية.والمؤلفا!الكريمالقرآنمصدرهاالتىالعربيةالمفرداتمنكئيرا

كتاباته،فىواضحةتبدوالبهوديةالروحفنجدلهوديته،داثماعليهلغلبولكن

الروحللكوتبدروالأدبى،الدينىبترائهيتأئراليهودالكتابمنضكيرهمئلفهو

لخبةإعدادا!سانىالنكراعلاممحجممتالاتضمنمتالة)موسى(:ميمونيبنالحركى:عاطفمحمدد.)1(

288.ص-أ،للكثاب،الحامةلمصريةللهينةام،849ملكرر،براممنصلو:المصر!ن،الأ!سالذةمن

ثسمأثكونانهنول!زيههووحدانيتهاللهوحبودثباتفى:وثعاث!رونالخمسالمقلماث:ميمونبنمومس)2(

زاهدمحمدلهوثدالكتابصححالتبريزىللحكثم!مقلماتلك!رثرحثحائر!دلألةمنجسمفىكوةاو

.1-718صالكوثرى،زاهدمحمدبتلمالمتلملأ.مصرللتراثالأزهريةالمكتبةم1اهـ/314399الكوثرى
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احيانأأسلوبهويعترى)1(.خاصهبصفةالدلنيةأعمالهفىجليةواضحةالعبرية

العبرى)2(.النحوئأئيرتحتسكباراتهبعضكتابتهبسببالنحويةالأ*خطاءثعض

انهأغىوالأرسطاطاليع!ةالموهمويةلينالمزجلهريدميمونابنكانولما

حدوثينسرفإنهرالأيمان)3(.العقلتطابقالضرررىمنانهيبدنأنلهريد

الألناظبعضأخننابسببيحلثانه!الإيمانالعتلئعارضاصحنىالعكس

-الاثمركوهذا.الخاليةالتصويريةعالرلنامعيتلائمالذىالحرفىبمعناها

اما.الناسضكاليثةوهمالمتعلملنضكيرفيهيقع-والايمابئالعدس!نالتعارض

7ذ،الشركذلكفىيقعرنلافإنهمجيدأ،النصيفهصونالنهنالمتعلمون

فىيضعميمونابننجدلنلك)"(.والايمانالعتللينالنوفهقدائمأيحاولون

العبريةاللغةفىالألناظيعضدلألةفيهايبينطويللأ،لغويةمتدمةالكتالييداية

ويشير(لكلام،سياقفىاللنظمعنىكنلكويوضحنلك،لهتيدمركلمارالعربية

لاحتىوالنل!مثفىوالأخ!ثىالدينىاللفظمعنىتحدهدوراءمنالهثفإلىأيضأ

.()كتابهألفاظأحدفمفىالمللتى!دىحبرةاولبسلهحدث

صكليهالتعرفسنحارلهاهذا8نلكفىميمونابننجحهل:المطروحوالسريل

المتواضع.العملهذافى

الدلالةلكتابمقدمتهفىميمرنابنيشير:الكلابلأليفمن2-الغرض

كتبفىوردتأسماءمعانىوتحدددتيلين:الأول:غرضينللكدابأنإلى

أميئالأنهاالنبوةكتبفىورلثالتىالأمثالبعضأنلوضدحوالثائى:النبوه،

كتبفىورثتأسماءمنالمقصودبوضحنجدهالأولللغرضبالنس!هة.فحسب

مشككه.رأخرى،مستعارةوبعضهامشتركه،أسماءمنهاالأسماءوللك،النبوة

.1أ-2122ص6ومصننلالهحثاتهميمونبنهوسى:ولننسونإسرائثلد.1()

ص-صر(تاىحسقا.د.بتلمثمتلمةولىحسقاءد.تحقىالحانر!،دلالةميمونبنهوسى)2(

حكلا.

نخبةإعدادا!سانىالنكرأعحممعجممقالاتضمنمقالة)موسى(:مثمونلهنالحراقى:عاطفمحمدد.3()

288.ص-\،مدكور،ايراهعتصلير:المصر!،الأساتذةهن

.1ا-2627صص-4،3،مكلران،محمدترحهمةالحضار؟،فصة:ديورانتول)4(

عيرهاجستيررساللأ:الحائر!دلألةميمونبنموسلكتابتحليليهدراسةمدع:احمديوسفامالى)5(

38.صمنمن!ورة،
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منهاالمتصودالمعنىهنوحيرةلبسفىتوقعهيتررهامنالأسماء"وتلك

الجد!ورالأسماءلهذ.المتصودبالمعنىلهخبرأنميمونأبن!ر!يدولأبالتحدهد.

فىالمعدكديهايخبرأنهيلالشريعةعلومتعلممنولابالنظرالمبتدثينولأ

وعلمالنلسنةعلومفىنظرومن8وخلاولثينهفىوالكامل(لشريعة،صحة

نلك.عنالاثمربعةظراهروسكلا!هاحكأم.منالعقلعليهيليهبماوالتزممعاليها،

إمافهورالمبثمككة(،والمستعارة)المشتركة،الألناظلككمنحيرةفىيزيلولا

العكسأوألاثمريعةينلكيهثمأنهويظنالعتلمعاتنق!ذىبالمعنىيأخذأن

علىويظل.العتلأحكاميعارضينلكوهرالفمريعةيبرافقالذىبالمعنىياخذ

إماحيرةفىيظلانهأغىالائمريعةإوالعدسارضاءلينمتررراالنحوهذا

الثلأدىالغرضويبدوألاثمرع.علىالفلسنةلهرجحاوالنلسنلأعلىالشرعلهرجح

كتبفىالواردةجداالخفهةالأمثالبعضأنإلىميمونابنإشارةفىواضحأ

الحقيتةعنالباحثأخذوإذا،وباطنظاهرلهامئللهأنها!صرحولمالألبياء،

حتىمئلنلك(ننعرفهأنعليناوعندئذ،حيرةقىوقعلهاالظاهركالمعنى

سمىولذلكمنها.المقصودالمعنىعلىبذلكوندله6حيرةفىيقعولأيهتدى

")1(.الحائرين"دلألةالكتابهذاميمونابن

حليثفىتبلوالتوراةفىالواردةالغامضمةوالأمث!المبهمةوالألفاظ

فبالنسبةالالهى(.)العلمالأمروقصة(الطبيعى)العلمالخلققصةعنالألبياء

ابنبفولكماأو(التوراة)غوامضالشريعهغواهضيلداولفهوالإلهىللعلم

علىلقدرلمنالكتابهذافىتوضيحهايريدوهو.الفواصلرزوسميموق

أما،فحسبللمتقلنسرهاأنأىللحكماءإلاتعطىلأوهىجلدأ،فهمها

ومبالئهمعانيهلكنالجمهورفحعرفهالطدعىالعلمأماله.تعطىفلاالجمهور

فىمعانيهنأتىلنلك.فحسبالناسمنالافلبعضتنسربلللجميعلعطىفلا

.أسرارهمنسرفهىالألهىبالعلمكئ!رامرلبطةلأنهاوأمثالبالغازالنبوهكئب

بنتلها-الأسراربللكالعالمينأحديتومأنميمونابنعندالبلنالخطأومن

الأسراروللكشرعا،عنهمنهىالأمرفهذا.للآخرين-أدركهالذىالمدرولو

.ا9-.صا،باتاىحم!ق(.د.كحق!الحانرن،دلالة:ميمونبنموسى)1(
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همكلماربانىإلهىحكعكلولنلكوفلبلة.عظيمةطيلعد!اوكأنونخننىنبلو

الغرضهذانحومنقادكأنهوألغاز،لامثالىعنهاتكلمالأسرارلككعنبالحديث

ئميئأظاهرهالهنيدلاالأمئ!للكالطليطة.احوالهملتردهمكماالألهيةبالارادة

!فيدفإنهبطنهاواما،الناسأحويلإصلاحفىينيدبلالتوراةغرامضفهمفى

هنالاله!!علم-انقطعأى-تلف!مد،يكونانينبغ!ماعل!الحقاعتتادفى

وبم!ببمحدد،ا(.فئةعلىبهمضنرنبلالناسلكلمباحضكيرلأ.لهالملةاهل

اخنر.اليهودكدالتوحيدفىكلاممننجد.فماالملةاهلمنالعلمهذاانتطاع

احويلرإصلاحلتكميلنالناالأله!العلمهذاالألهونكرالمسلمق.محكلمىعن

حسبتعالىإسلكهاولهاستليةاسكتتاداتبعد.نومنانبعديكونونلكمعلاسنا،

وغلناوعظح،جليلالأمرولأنالطبدمى،العلمبعديأتىالالهىوالعلمقدرتنا،

منبغموضالالهخاطبنالنلك،علبههىماعلىالأمورللكإدراكعنقاصر

أنيمكنلاانهالسلا!سكليهمقالوا)كماميمونابنيقولوالألغاز.ايأملكةخكل

البدءفى:بغموضلكيتصالكدابلأنالبدءفىالخلقكصهللانجسانيعطى

علم!و!دغامضه.المذكورةالأحياءهذهكونعلىنبهوكفقدإلخ...اللهخلى

أنإلىميمونابنويشير؟()2(.يجدهومنجدا،وعملقبعبدهوما:سلبمانفول

عقولهمقدرعلىالجمهررينسرهاالخلق!صةفىمشتركةألفاظمنوردما

كاملأ.تفسلراكمالهمددرعلىالكاملونويفسرهاناقصاتفسيرأالقاصره

تألدفبغرضيضعهلمأنهميمونابنيعرفناالكتأبمنالثانىالجزءوفى

كثدرهالموضوعاتدلكفىفالمولفاتالإلهى،العلمأوالطبدعىالعلمفىعمل

وإظهار،الشريعةمشكلاتتبدن)هوالكتابهذالاللفهنالغرضبلوكافلة

ابنبلحدثعندماذلكرلأجلالجمهور()3(.افهاممناعلىالئىبواطنهاحقانق

منوغيرهاوالفيض،والصورةوالمادهالمفاردة،والعتولالأفكعنميمون

إحدىئبلنيقصدإنماوحسبالفلسفىالمعنىإلىلهدفلاالفلسنيةالمشكلات

يريدماإلىيصلحتىالشريعه،أمورمنكئلرفهموبالدالى،الشريعةمشكلاث

،tA-<<17صا،بأتاى،حسق(-د.تحتىالحائر!،د!ة:ميمونبنموسى)1( 1301، r.\

.41صا،ب:المرجعنفس)2(

(r)282.صبا،أتاى،حسقارر.تحقيقالحانر!،دلالة:هيمونبنموسى
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التوراةضكوامضجملةمنصالتىالأمروقممةالخلققصةتبرضحرهوفهمه

الجمعبغرضالدلالةوضعميمونالناقللدلألة)؟(.الرئيسالموضوعفهذا

انيئبثأنيريدإنهواحد،أنفى(لخفيةالنلسفةوأمررالظاهرةالدقأهورلون

يرىلنلكوالنلسنة،العقلمعئتفىوأنها،وفكريةعملانيةقيمةاليهوثيةللائمريعة

ميئافيزيقايوكدماالمقدسالكئلبمنيسدخرجأنيحاولأنهالباحئينبعضى

ثينيأمؤلنأالدلالةالباحئثنهؤلاءيعتبرالمنطلقهذاومن)2(.أرسطاطاليس

هؤلفأفلسنيأ.وليس

الشريعةمنالتوفيقاجلمنالعملهذاوضعميمونينموسىان

فما،الدهنيةالآراءبعضعلىليوكدالنلسنية(لححجبعضيوردحيثوالنلسنة،

الموضوعبللهالرئيسىالموضوعليستالعملهذافىفلسفاتمنورد

بالطرقعليهالبرهنةأرادثذى3دىالاللاهوتأوالشريعةهوالرئيدمى

الموغلةالنلسفةبحارفىرحوروااضطربواالنينهؤلأءينقذحلىالنلسندة،

فىالدلألةكدابوله).لم.ثدلألةعنالوفثاتفواتصاحبيتول.العمىفى

مبمونابنبعدالذىبرهلبهأبضاالمعنىهذاعلىوبوكد...()3(.ثبنهمأصول

وفى،،المقامهذافى)فهوبرهليهيقولفليسوفأ.وليسحاخامأالعملهذافى

الموضوعاتإلىيتطرقرلاالشريعةيشرححاخامالحائريند!ةكتابه

إلأوالهدولى،والصورة،الأفلاكرحركاتالمفارقةالبقولومسائل،الفلسفية

توماالتدبسسيرىكمابذاله،هستقلالفلسفيفالنظر.أفضلفهماالتوراةلبفهم

الفلسفهبل!النوفل!محاولدهوبسببالشريعه()4(.حقائىلؤكدلكنهالأكوينى،

لرىرلذلكالمحبره،باللداقضاتمملوءأالكتابأصبحالكلابهذافىراللين

فىشكاصواالذينالحائرينارلالعملهذافىلعدميمونابنأنالباحئلنبعض

الفلسفةب!نالتوفيقحاولالعتفلم!فاللاهوتعالمميمرنابناق.الفلسفةبحور

282-283.ص-82!اىحسق(رر.ثحل!يلحائر!دلالة:مثمونبنهوسى)1(

التراثداراماهـ/404849ثي!ردى!لطتىالنكرنىالأسلامىالأئر:تنليل(حمدعبدالرازقد.)2(

258.-257صالأوسطالائمرقبحوثمركزمعبالائنراكبالتاهرة

176.ص4،معليها،و!نيلالوفثاتفوا!:الكتبىشاكربنمخمد)3(

،لبنان-بووتالطلهحة،دارأم،8839اطابثاثمى،طرجورجئرحملأالنلسنة،تار!خ:ههيهبراميل)4(

.Irr,والن!مة،الوسيطالحصرالثالثالحزء
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الحائرينذلالةكتابلنا)ويؤكدالنلسنةسكنلأاللينعنيدافعأنلأجل!اللين

وشاغلهالعصرتضيةرلأن.الرأىهذا،الفلسفيةالنرعةفوالوحيدكتابهوهو

المحاولةلهذ.يتوماقيضأهوراى،واللينالنلسنة!التوف!كانالأول

هرررانماالحقانوس!دألهألهمانهلهلزسكزعلأومبدايتينيةحتهقةسطىمعتمدأ

الحقيتةتخصالتىئلكبالطبعلكرقاللهنيةالحتيقةيتينثرجةوأناللهن،

التأويل،إلىالنورعلىلجأالنلسنةمعاللقلعارضوإذاالعتلية()1(.النلسنط

،فيلسوفلالاهوتكعالمضايوولوهرلينهما،التوفيقيتمحتىرهمداينمئل

ألاثمريعةحقائقبائمروحئئومحيلثاالدقخدمةفىالفلسنةأنيرىلاهوتمعال

!نالخلط!هردم!كلمىصطىعابمدمونابنكانوإذاوتأكيدها.ثههولية

رشد)2(.ابنمئل!نهماالنصلفىكنجحلمأنهإلاوالفلسفةاليهوثيلأالعمريعلأ

كئهرضكرارعلىالحائريندلألةاق:الكتابمنواليهودالمسلمينموقف3

الذىالعصرنلكمرلفه،فيهعاشالذىالعصرطبيعةلنايوضحالمؤلناتمن

العتولفيهاحتارتالذىالعصرفلكوالفلسنية،الدهنيةاللياراتمنبكئيريموج

يخلصالذى-التعبيرجازاق-المخلصينتظرعصرإنهوالفلسنه،الدعنبالن

لديهشخصاارادعصرإنه،اضطرابمنفلههمممااضطربواالذينالناس

حلولالهاليوجدالمعقدةرالفلم!نيةالدينلةالمشكلاتللكاق!حامعلىالجرأه

الدلألهوفىضطراب.YIDالحيرةإلىأخرىمرةالعتولتعودلأحىحاسمه

الدينإلىيمللفتارةالدنن.س!لماءآراءبجانبالفلاسنةاراءمبمونابنلذكر

أنالممكنمنكلهنلكفىرهوب!نهما،يوفىوئالئةالفلسنهإلىبميلوتارة

متدينىمنفربقاآئارمماوالأثيلةالدينلةالإسرائيلىالشعبموروثا!فىيشك

)3(.عليهالد!ود

منفيهممابالرغمولحليلهلدراممتهالمسلملنمفكرىيدفعلمكدابوهذا

بتولهالكوئرىزاهدمحمدنلكسكنويعبر.وفلاسفتهالإسلاملمتكلمىموجهانقد

.87Nص،الوسطىالحصورفلسفةفىرشدابن(ثرالخضيرى:محمودزينبد.1()

.4o11-14ص:المرجعننس)2(

.231صومصننائه،حيائههيمونينموسى:ول!نسونإسرانلألد.)3(
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أقحينفىلينهاهلمنشليدةمناواةثلى-الدلألةلهقصد-أنهالغريب)لكن

فرقعلىكتابهفىحمحطأنمععلطكالرديهتموالمالمسلمينعلماء

الحثيثسعطجهةهن،لىمعهمنهمالتساهلنلكولعل،شديدةكانتالمسلمين

هذاسكملهفىفوجدوالينهمالمنوارثالنجسبمورطةمناليهوداننشلىفى

لنرووتعرضهسكندهملهشفيعأهذافكان!هرد،جانبفىالشرتخنيف

الرد()1(.سهللكونبهيبالوالمالمسلمدن

هنبغيرهفأرنا.ماإذاويسربسهولةاليهودعندالكتابهذااهميةوشضح

للمرلنارربالنسبةوكنلكالمتمهز،لمستواهترقلمثئىعليهالسابقةالمؤلنات

معارفهماسلكهمالبهردكئابمنفكئبر،علبهعالةكانتالتىعليهالنالية

ماوإذاجدا)2(.الهامةأعمالهمنوغيرهالميمونىالعملهذامنرأفكارهم

علىتدلنجدهاالمرلفهذاحولوضعتألىالعدهدةالفمررحإلىنظرنا

أحدوضعهمولفايناللمأنهيجدالمدئقةالنظرةصاحبأنحتى،الكبيرةاهميته

المؤلفهذافىميمونابنرفضولتدالكلعر)3(.الاطمامنلكمئلاللهود

الدبنلهالنصوصبعضلؤولنجدهلذلكالتوراةلنصوصالحرفىالئفسير

أساسواضعاليهوديعحبرهولهذاأبضا.منهالكثلرفلسنداعقلدالفسيراويضع

ابنفيهاعحمدالدلنيةللنصوصالفلسفىال!فسيروهذالللهوثلة،العقلىالدفسدر

نجدلذلك،المسلمينفلاسفةمنغيرهوعلىأرسطاطاليسفلسفةعلىميمون

والمنطىالفلسفةلراسةعلىالأفب!علىإليهودمنمريليهيحفزالدلالةكتاب

لذلكوتنسلرهاوالللمودوالمشناالتوراةنصوصدراسهفىمنهاوالاس!فاده

عنويعبر.الأسرائدلىللتوحيدالمنطقيةالدراسهالدلألهالباحئينبعضيعتبر

حسمأيكونانمنوشزيههووحدانائهاللهوجودإئباتفى:وثعشرول!ثخسثمتثماث:ميمونبنموسى1()

زاهدمحمدلهوئلمالكنابصححالتبريزىللحكعالمتلماتلال!وشرحالحائر!دلالةمنجسمفىقوةاو

!كوثرى.زاهدمحمدبلكمالمقثمةالكوثرى

المحرفلأدارأم،199مثمون،بنوموسىرشدابنبقالمثمانثةالنلممنةملامحعبدالتالر:(حمدمحمدد.)2(

97.صالأسكنلرية،الجامحية
(r).نخبةإعدادالاشانىالنكر(عكمعجممقالات!نممنمتالة)موسى(:مثمرق!نالعرثى:عأطفمحمدد

Vص)4-ملكرر،يرامملصلو:المصر!،الأسائنةمن A i.

http://kotob.has.it



53

ولهذاوفلسنة()1(.لاهو!منأليهوثيةفىماجماع!حق)إنهبلولهكالنئيانلك

فلميهودى،ق!لمنالمولفالمهمالنلصف!العملاليهودمنمويد.يعتبر.العمبلط

فع!،لرلهكانإنهبلفحدبثرسيطةاليهرثهةالنلممنةعلىكليرئأئيرلهيكن

!هردتفوىفىالدلالةإلىالنضلووجعثحليث)2(،اليهودىالتنكهرعلى

بينالوساطةلورللعبأهلهممعاارسطاطالسنلسنةالوسطىأبعصور

منمعارفهما!تلتياومنديلسونالمبينوزانجدبلالأورولون،والفلاسنةالمسلمين

فىاليهوثيةللنلممنةبالنسبةيعدثصار.كدالحائر!دلألةان)830(0الكتابهذا

الههودها!)4(.للدهانةكالنسلةالتلمودمكانة

راىنلككانفهلاليهرد،عندالكليرة!كتابهذاأهمهلأكنلكلنايتضح

موسى،وضعهمنذالكتاليهذالصلدثتسموا!وكعفىالههودانالثهودأ.كل

بصددفريتينفنجد.الوسطىالعصورنهايةحئىحولهلينهمالخحفواستمر

اخرفريقالمتابلوفى-اوضحناكما-اهميتهمدىويبينيوثيهفريقالدلاللأ:

س!ند-ملاءالكتابفهذاللتدلبل،وليسللتضليلجاءويعتبرهويذمهيرفضه

لأنهوإلحادهمؤلفهكفرسكلىنركدالدىالكئبرةالفلسفيةبالمعارف-معارضيه

بحورها،فىرغاصالفلسنةفمركفىفوقعالفمريعةمشكلةيوضحاقفبهحاول

وشديد،الفمرعسلر،المنالوصعبالفلسفلة،بالدهاليزمكلظاكتابهفجاء

فكرمنفلسنىمزيج)إنهالمحدثينالباحئينبعضعنهيقولالتعقدد.

مع،باجهوابنطفيلوابنسيناوابنكالفارابىالمسلمينرفلاسفةأرسطاطاليس

.305صهودس،حسقد.الأسبانيةعننطهالأئدلسىالفكرتاريخبالنثها:أنخيل)1(

)r.777-768.Encyclopaedia Judaica, Vol.,11)p
.331ص،الاسلاميةال!انةجمحيةام،489المنرلط،نىالأسلامثةالنلسنة:علابمحمدد.)3(
وبقبينهالوفقالدلألخيةللنصوصتاويلههـفضنهإلاطمونبابنتأئر.رعملجدهلاسبهدوزاوبالدسهلأ)5(

كتاباراءلمتبدهالاجر(ةنىالتأيالعلههسلطوابمنشتى!هـمتلسالكتاب)أناسبيلوزافوى.الحدس

الحتةنلرهـالمعانىتدعنالاوبأنهامطلتا،حمذما-نلةUلاميمونبنطريقةانبتأكلاينتهىثمعو..

هذااسبيلوزاوموفوعابثا.ضاراعملأياعنبار.مثمونبنصنعرفضيجبوإننهالمتلس.للكئاب

فىمتمايزانفهما،والفلسفةاللقبقاووالحتلالوحىب!العحفةفىر(يهلاحظنامتىونلك،واضح

يوسفمحمدد.به(الخاصةدائرتهفىمسلتهلأمنهماكلوليتاءبينهاالفصليحبولهذاوالضايلأ..الطبثحة

ص،مصرالمحارفدارم،9591الوسطالحصروفلاصنةرشدبانراىفىوالنلسفةالدقبق:موسى

غيرماجسئيررسالة:الحائر!دحةهيمرنبنموسىلكتابنحليليةدراسةمنع:احمديوسفأهانى)4(

ب-ج.صالقاهرةثامحةالآدابكليةام989هـ/0411منشورة
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إسرائيلبنىانيياءلههجاءوماالمتضاربةالاتجاهاتهذ.لينلملتوفيقمحاولة

رمذهبافلا!ونمثالياتمنيأخذفيهمبالغئأريلمعأثمليم،العهدفى

النصوصئاويلعلىيتومالميمونىالعملهذاانالجليلىآ)؟10الأفلاطونية

محديدةفكريةتياراتطياتهفىيحملإنهلها،الباطنىيالمعنىوالأخذالدينية

الكتابهذاوعنوان،نفسهميمونابنهرفيهالحاثرشواولومتعارضةمتضادة

منحتى-الجللسكل!المتعود!ميرثمارئه.)يبلوكلال!اله.لمحتواهمخالف

الجدلبحرؤلكنالمستدلون،ئحثرةيمممثهانأولىكانجمه-انفسهمالثهود

ومعنىرمزمى،ومعن!مهاشر،معنىلهاعندهم!واحدةفالكلمةراسع،الههودى

اعتير.للكتاليالمعقدةالطليعةلئلكونظراسرىا)2(.رمعنىاحهادى،

لشريعةلسمخالنأسثجد.لهالمطالعلأنسوءكتابالهغداديسكبداللطيف

)فوجدته-البغدادىيتولوالعتائد،الائمراثعكللأصولمخالدايلفحسباليهود

انهلهظنيماوالعقائدالشرائعاصولينسدسوءكتل!-الدلالةيتصد

ىأالضد4ويسمونهالكتابهذاالمنكرينمنفرقينمولنل!يصلحها()3(

الحائر!)4(.دلألةوليسالحائرينضد4

الدلألةعلىالشرسةالحملةتلكأسبابإلىرلفنسونإسرائيلد.ويشير

التالى:النحوسكلى

كئيرفىواحدةمنزلةفىالإسراثيلىرالمشروعأرسطاطاليسجعلإنها-

السلامعليهرموسىالفيلسوفارسطاطاليسبينومساواته،الفكريةالمسانلمن

48.ص221الحلدالسحوليةالنيصلبمجللأمتالة:والمصلمقميمرنثنموسىظاظا:حسند.1()

21.ص222يلحلدللسولهةثنيصلبمجلةمقالة:وللمسلمقميمونبنوموسىالحانرونظاظا:حسند.)2(

اطمصر،بارضيلمحاينةوالحوالثالمشاهدةالأمورنىلاعتبارواالألهاثةخلبالبغدادى:عبداللطيف)3(

.وصثمقلمةمصر،!نيلودىاهـمطبحة286

ولفنسوند.إسرائيلولكنينسد..().كول!يلحتائد.الشرانععلى!دلألةكثو!شهنا!بندكىيحبرعنلما.

بالغضرر.لمكلابانيحنىفإنه)ينسد(الأولالنحللمدلولويالنسبةايفصل(.!فحلالىللنسد(النعليحرف

ونالكتابانيعنىفإنهلمطصل(الثالىالفبللمللولىوكالنسبةيلمرها،ف!رو!متاند!ضرانععلىالخطورة

بنموسىولننسون:د.يسريئيلينظرثدأ.كبيراالمحنونبقشاسعبونو!جدويوضحها.والحتاندالئ!رانع

33.صومصنناتهحياتههيمون

تحقونعلثها،والنيلالوفياتفويتالكتبى:شاكربنمحمد418،صالدولمخنصرثاريخالحبرى:ابن4()

.2AAص4مجمالىد.إحسان
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النظرياتمنكثلرنىالشكعليهيترتبنلكلأنالنمريعه،ترفضهامرالنبى

فلسنيأ.تنسيرهايمكنلاالتىالمعجزاررمسالةوبخاصةالدينية

الطريتةعل!وإدراكهالالهوجودموضوعا!ميمونبنموس!تلاول2-

فلسنية.بطريقةالدينيةالموضوعاتمنكثيرومعالجته-صنلأنهسلب-السليية

بمظهرالللنفظهرفلسن!،نحوعل!الدرراةنصرصبتأريلقام3-

بطريتةوالت!ردالتوراةلدراسةومالواالدينيةالدراساتالنام!فهجر،السخرية

فلسفبة.

انصارلونرحاهادارتالت!المعركةلالكلجولأتولفنسوند.ويعرض

بالأندلسرأسهمسقطفىدارثالمعركهأنفبين،ومعارضيهالدلألةكتاب

و!فحيثفرنسا.فىوأيضأ-الكتابفيهاالفالتىالبلدمصرفىوليس-

النصوصيدأولمنكلضدأعنىالدلألةيدرسمنكلضدالكتابمعارضو

الدلالةأنصارالمقابلفىوكان.الحرمانبدعوةواننروهمفلسنيةبطريته/-الدلنية

هذاعلىالحالواسدمرالمعارضدن،قبلمنالمتطرفالموقفلهذارافضدن

التوفبقحاولئالثفريقظهرأنإلىشراسةالمعركةتزداديوموكلالنحو

الفريقينمنفريقكلوأخذ.بالفشلالمحاولةللكمنيترلكنالفريقدن،بين

المعارضالفريىفنجدالآخر،الفريىعلىللستعديهمبالحكاملتصلالمدلافسين

احتجواالذينأنصارهمقابلفىميمونابنكلبويحرقدرايسهلحرمللدلالة

سماهارسالةميمونبنهوسىبنإبراهيمألفالأشاءلالكوفىنلك.على

وأسباب،الحاثريندلالةتأليفأسبابفيهاوضح"اللهسليلفىالكفاح"رسالة

الدلالةأعداءوجههاالدىاللهمعلىردأيضاوف!هاالنلسنة،ومحاربهمحاربته

انتشارهعلىساسكد!التىالأسبابأحدكانتالدلالةمحاربةفإنوعموماله.

وترجمالحدبثالعصرفىالكتاببهذاالاهتمامواسلمرحلوا،أينمااليهودب!ن

العربىالنصأخرجالذى!ولولولترجمةالئرجمالاللكأهمومنلغاث،لعده

واضحة،لكنلمتبونبنلموسىالعبريةالئرجمةلأنفرنسلهبئرجمةمصحوبا

ام929سنهفىذلكوبعد،الغربيهودمنهااسئفادالفرنسيةالترجمةوللك
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اعتمدناالتىوالنسخة)1(.صحيحهطلهعةوطبعاللبئلفىونفمرالكتابروجع

اتاىحسقأ.د.عليهاعئرمالمونبنموس!عنالمتواضعالعملهذافىعليها

27رقمتحتخطيةمجموعةفى iوكتبهاياه!طنبول،ال!هجارمكتبةفىا

بهذأالاىد.وفامالعرلطه،إلى!نرجمهاولمعرليةبحروفبالعبريةالناسخ

الحاثر!.دلالة:كتابعلىبهاثناطتينيطلعالعرلد9%لىفترجمهااللور

هذاأنالىناثميرانسكليناعديدةلغالأإلىالكتاببئرجمةيتعلقوفيما

للكيعرفوناليهرديكنولمسكبريهكحروفالمكتو!ةيالعركيةظهرالكت!

مننعمخأتطلبالتىالرسائلمنكثوأثمولفوصلتولماالكتاللأ،فىالطريقلأ

ضروريةالعبريةاللغةإلىالكتابترجملأأصبحتسكنلئذ.بتوقيعهموتعةالكتالي

:ترجمتانوللكتل!.عبريةبجروفالمكتربةالعرلية!عرفلاممنثيهودليقرأ.

للترجمةبالنممبةحريزى.يهوداللشاعروالثلألية:.تبونبنلشموثيل:الأولى

جزءكلميموقلابنلهرسلكانحثثموسىحياةفىالمئرجمبهاقامالأولى

ومراجعلهترجمتهتمماعلىريؤكعترجمتهصحةعل!ويوكدليراجعهيئرجمه

ابنيقيمحيث)مصر(النسطاطبينالمسافةبعدرغمنلكتم.تبونابنقبلمن

قبلوالمراجعةالترجمهوان!هت.تبونابنيقعحيث)فرنسا(ولونيلمدمون

سنهحوالىالترجمةلككوطبعتيومأ.عشرةباربعةميمونبنموسىوفاة

فكانالثلأليةالترجمةوأماام.551سنةفىأخرىمرةوطبعتام485

المؤلف.وفاهقبلأيضامنهاانتهىالتى.الترجمةأتداءالمؤلفيراسلالمترجم

غموضمنيعلريهامابسببتبونابنترجمةمئلالأنتشأرلهايكتبلملكن

منالكدابعلىالترجماتوتوال!.ميمونابنأراءعنالتعبلرثقةوعلم

اللغا!)2(.منوغبرهاوألمانبةواسبانبهوفرنسبهرلاشبهسكرلية

ماإلالغيرهمنهيبينلأأنالكتابهذا!ترأمنكلميمونابنويوصى

بهلدللمماالكتابمنفهمواقالمشاهبر،الشريعةعلمأءبينعلطملفىهو

ابنيضرلأحتى.عليهلردولالغيرهلنقلهلأالعلماءمنميمونابنغير

.41-1ا32صوهصلنانهحيانههيمونبنموسى:ولننصونبرلئيلد.)1(

.1ا-2427ص:!مرجعننسمي)2(
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وبالجملة.ميمونابنإليهمصدماغيرالكلابمنفهمههالهكونقدلأنهميمون

ماوكأنهيحسمههئمثثأمنهيستندلمومنال!ه،لهحمدمنهواس!دادالكتاليترامن

المطالعمهمونابنوينصحتأوبل)1(.يألهعادبىلويتأولهفسادا!هوحهدوانألف،

جديداشيثألهضفألمانهالأولىللوهللأسيشعركلاههبظاهراخذانبأنهلكتابه

النلهى.حزكيال،!ويلنلكعلىمئالأويضرب،التوراةنصوصمنيائمرحلما

سمعهوإذاشرحأ،السلامسكليهالنبىحننقيالتالهمالك!مرحأ.لى)ونلكفيقول

م!رجمكأنىبل،النصسكليهلهللماعلىزاثدائمهثأكللخثىيظنأحدكل

هذ.لهألفتهنتأملهوإذاالتول.ظاهرمعنىملخصأولغلأثىلغةمنألناظ

لى،باقالذىكلهالأمرلهبأن،كاملةكعنايةفصلافصلافصولهاوتمم،المقالة

لكلالافادة!الحهمعفىالمقدرةضكالهلأفهذه.خافيةمنهتخنىلاحتىولضح

نلكمننعمدلتجيجب"2(.كماالغرضهذامنشئبتعليمثتصريحمنعوبلناحد

يضفلموكانهيفمعركلاههبظاهرياخذمنكانإذاانهيرىميمونابنأن

المتبحرالكتالط،هذالهالفالذىرالمتنحصالمدققفإن،!توراةلنصوصشيئأ

هذافىموجودةخافدةكللهوتكشفميمونابنيريدهمالهيظهرالفلسنة،فى

إلىالوصوليستطيعوالن-النصبظاهريأخنونالنين-العامةركان،الكتاب

فبفضل-والفلسنلأالنظرأهل-الخاصةأماهيمونابنإلطيرمىماحتيقة

اليها.يصلواأنميمونابنيريدهمالتىالحقيقهإلىمميصلونالفلس!فيلأالدربة

نلكولأجلوباطنظاهرالدلالةكدابفىالواردةلأرائهأننجدنلكوعلى

بأنالقولإلىالباحثينهؤلاءثفعمماالآراءللكفهمفىالباحئينبعضيحتار

المسددللن.لحيرةجاءبلالحائرينللدلالهجاءماالكدابهذا

2.2-ا.ص1بالاىحسقا.د.ئحق!الحائر!دلألةمثمون:بنوسىم)\(

464.46-هصب3:المرجع)2(نض
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الثلألىالفصل

الإلهيات

على:يشتمل

جسم.فىقوةرلأجسمولاواحدوأنهالإلهوجودإثباتأدلةا-

حم!نة.جيدةاكلب!افع!2-

.النبوة3-

.الصفات-4

الإلهى.العلم5-

به.والعنايةالعالمتدبير6-

المفارقة.العقول7-

90_-
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ألفصلالثلألى

ثهياثا

المشكلاتمنكئيراالحانر!،ذلألةكتابفىميمونبنهوسىتناول

كينيةعرضسكلىالنصلهذافىوسنكتنى.والدراسةبالبحثالمهتافيزيتية

خصمنانهوكيف،الالهوجودبإئباتالخاصةالمبتافيزيتيةللمشكلاتل!او!له

منوغيرهاوالصفاتالنبوةومشكلا!به،ويعتنئمثونهيدبرالعالمبهذاعلمه

وفى.الحائريندلالةمرلنهفىميمونابنساولهااللىالميتافيريقيةالمشكلات

منوغيرهمالمسلمينبمتكلمىتأئر.مدىعلىنتفانسنحاولنلكإطار

وآرائهملمؤلناتهمالعربلهاللرجماتخصمنبنلسنت!لأئرالنيناليونانفلاصسنه

المسلمين.وفلاسنهمدكلمىمؤلفاتفىالمنتائمرة

جسمفىثوةولاجسمولاواحدوأنهالإلهوجودإئبا!ادلةا-

علىأثلتهبعرضالحائريندلالهكتابهمنالثانىالجزءميمونابنلبدأ

وأنجسم،فىدوةأوجسمأيكونأنعنمنزهوأنهووحدانيتهالإلهوجودإئبالا

أوجسمايكونالذىوحدههووالفسادالكونعليهيسرىالذىالطبلعىالموجود

أرسطاطأليسعليهابرهنمقدمةوعشرونخمسهىا!أدلةوهذهجسم،فىقوة

لسليماالمقدمالاهذهمنواحدةبمقدمةميمونابنوش!لمالمشائين.منوألباعه

نأإلىتائملرالتىوالعشرونالسادسهالمقدمةوهى،مطالبهكلسروهنلأنها

يزعمالتىالمقدمهلالكالتقرير،جهةعلىبهاميمونابنوشملمددلم.العالم

هذافىم!مونابنيسلموهكذايعتتد)1(.ماوأولىصحيحةأنهاأرسطاطاليس

المقدمةبهذهلسلمأنهأعنىالفرضسبدلعلىالعالمبمدمالدلالهمن-الموضع

لددافىلاالمطالبهذهرصحةالذكر،السالفةمطالبهصحهيثبتحلىمؤدتاهنا

ابنلرىمانحوعلىأرسطاطالس!عللهيبرهنلمالذىالعالمبقدمالفولمع

ابنعندوحدوثهالعالمقدملمشكلهعرضناعندنوضحهسوفماوهذا،م!مون

23.272،هص2ب(لاىحسقا.د.تحت!الحانر!دحة:ميعونبنموسى1()

1_6
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هذافى-العالمبددميع!لمانههنانمرأنيمكانالصعوبةوهن)1(.ميمون

لهتررلمالثليأقلعالعالمأنكتررثمهاغى-الدلالةكتالهأمنالموضع

لألاأ،أمالعالم!قلميومنميمونبخنكونسد4حهممانبلأرسطاطاليعى

هذ.فىهيمونابننكرهاالتىالآراهمخلكفعرضيعدإلاحسمها!مكننا

يتلدهرهل:نعرفإعنىمنهاالحقيتىموقلهعلىنتعرتحىالماثسكلة

بحدوثويتولللترراةومحبلهمعارضنمهأمالعالمبتدمويدولأرسطاطاليس

.محض.عصمعق!عالمحدوثعلىلدصالقوراكحيثالعالم

الالهوجودلآئباتميمونا!نفكرهاثئىوالعاثمرشالخسوالمقلمات

التالى:النحوطىهىحسمفىقو.ولأجسمليمىوانهووحدانيته

محالءله-هالألهايلأجسم-يتصدسكظموجودكأ-

معا.موجودةتكونأنوهومح!،لعلدهالالهايةأعظامرجودان2-

عظم،فواررتكنلمولو.محاللعددهالالهايةومعولأتعللرجرداق3-

الئاكوسببئاكوسببثانعقلممببهمئلأ،العقلهذايكونأننلك،مثال

محال.لينأيضاوهذامالانهاية.إلىوهكذارابع

النغبروهذاالجوهر،مقولةفىمقولأت:اربعفىيوجداللغ!راق4-

النمووهو،الكممقولةفىويوجدوالفساد.الكونهوالجوهرفىالكائن

الهأين،متولةفىويوجدالأستحالة.وهو،الكيفمتولةفىويوجد.والأضمحص

.بخصوصالحركةتقالالألنفىالتغرهذاوعلىالنقلةحركةوهو

النعل.إلىا!درةمنرخروجتغيرحركةكلك5-

جسمأ!كونانهنوكزيههووحدانهتهالررجودملتنىوالحشرونالخعسالمقدمات:ميمونبنموسى)1(

وتلمالكتاب!تبريزهـوصححمحمدبنسبهداللهبرالمدثماتئلكرشرعللحانرور،دلالةهنجسم،فىفرةا!

طرابيشىجورجترجمة!فلسفلأتاريخبرهى:ولمثلثكرثرىبلكمالهاهش27صالكوثرىزاهرمحمدله

ترحملأالوسطالعصرفىاليهودىللنكرمتدمةفيدا:رجصواللضةالوسيطالحصر-3
وثأئر.اسودىالنكرعنوانتحتالنئمارد.وخرثهالشربينى،احمدوعهالم!الناثمارسامىعلىد.وتعليمات

.802صالأسكندريةالمحارفمنشاةام729الأسلاميةبالنلسفة
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بالجزءؤمنهابالتسرومنهابالعرضىومنهابالذاتهنهاالحركاتاق6-

هوضع.إلىموضعمنحسمكانتقاللالذاررالتىأما.كالعرضمانوعوهو

إلىموضوعانلد!أنهالجسمهذاالذىالسوادفى!دالفكمابالعرضالتىوأها

نلك.علىيتسرهابتاسرفوقإلىالحجرفكحركةبا!مسرالتىوأما.موضع

:نتولالسنينةتحركتإذالأنهالسفينةفىالمسمارفكحركةبالجزءالت!وأما

قدجزأهاقيقالبجملهيتحركمؤلفكلوهكذاأيضأ.المسمارتحركإنه

.نحرك

ضرورةجممموهومنتممممتحرككلوكنلكمنتسم.متغيركلاق7-

اصلأ.جسمأيكونلاولنلك.يتحركلاينتسملأاموكل

A-يذاته،حركلهلثستفيضبرورةلهسكنفهويالعرض!تحركماكلاق

دائما.العرضثةالحركةتلكلهتحركأنيمكنلأولنلك

حالفىأيضاهويتحركبأنيحركهفإنمايحركجسمكلاق9-

نحربكه.

"I-قوامهلكونأنإما.قسمينإلىينقسمجسمفىإنهلق!:ماكلامن

ثوةوكلاهماالطبلعلهكالصررهبهالجسملمحواملكونأوكايأعراض.بالجسم

جسم.فى

فتكونالجسمبانتساملدقسمقدبالجسمدوامهاالئىالأشياءبعضاقا-ا

بعضركنلك.الجسمجميعفىالشالعهالقوىوسائركالألوانبالعرضمنقسمة

والعقل.كالنفسبوجهسقسملاللجسمالمقومات

الجسمنلكلكونم!لاهيهفهىجسمفىشايعةتوجدقوهكلاقا-2

ممتاهيا.

r-الناللةحركةإلامدصلاالحغيرأنواعمنشئيكونأنيمكنلاإنها

منها.رالدوريةفقط،

رالفعمادالكونلأن،بالطبعوأولأهاالحركأتأددمالنقلةحركةاقا-4

نقصولانموولاالمسلحللمنالمحيلقربلتقدمهاوالأستحالهاستحالةتتقدمها

وفساد.كونريتقدمهإلا
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لونأحدهمايوحهدولاعنهاولازمللحركةلابععرضالزمانانا-5

مافكلحركهمعإلأزماتيعتلولازمانفىإلاحركةتوجدفلاالآخر،

.الزمانتحتواقعأهوفليسحركةلهتوجد

حسم،فى!وةيكونلأنإلألعددفههيعتلفلابجسمليسماكلكا-6

المفارفةالأمورفكنلكموضوعلالها،اوموادهالنعلدأثدوىلالكاشخاصفننعلد

عللأتكونبأنإلأيصلأتعددفيهايعتللأجسمفىقوةولاكجسملهستالتى

ومعلولأت.

تحركهكالحجرعنهخارجإماضرورةمحركفلهيلحركماكلانا-7

وثثلك،ومتحركهحركمنهرلففإنهالحرران،كجمممفيهمحركهيكوناواليد

الحثن.فىالجسدوهوالمتحركيبق!النفسوهى،المحركمنهعدمماث،إذا

المتحركفىالموجودالمحرككأنفلما،الحركهئلكيتحركلاأنهإلأكانكما

يكونمنحركوكل.محركدونيتحركانهبالحيرانظن،للحسيظهرلأخنيأ

لماالمحركةالتوةانمعنا.تلتائبهمنالمئحركيسمىالذىنجهوفيههحركه

جملده.فىموجودةبالذا!منهلتحرك

عنهخارجوهوغبر.فمخرجهالنعلإلىالقوةهنيخرجماكلاقا-8

بلوقتاما،بالتوةوجدلمامانعئميكنولمفدهالمخرجكانلولأنهضر!رة،

أنسشكفارتنعمانعلهوكانفيهمخرجهكانفإندائمأ،بالفعليكونكان

الفعل.إلىالقوىلالكأخرجالذىهوالمانعمزيل

انلأنه،ذاتهباعتبارالوجودممكنفهوسببلوجودهماكلإنا-9

الموجبهنسبد!الغيرتأوعدملاأولحضرلمواقرجد،أسبابهحضرت

لوجد.لملوجوده

حال.سكلىإلألوجودهسببفلاذاتهباعتبارالوجودواجبكلاءن0-2

هوهاعلىوجودهسببالتركيبذلكفإنمعنيينمنمركبكلاعن21-

جزأيهبوجودوجودهلأنبذالهالوجودواجبهوفليسضرورةعليه

وبدركيبهما.
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اعرضلالحتهضرورةمعنللنمنهركبفهوجسمكلان22-

لهاللاحلةالأصيضواما،وصورتهفماثنهلهالمقومانالمعنياناماضرورة

والموضع.والئمكلنالكم

انهاوكتفى!مكنفتدما،إمكانذاتهفىولهبا!دوةهوماكلاق23-

بالنعل.جدMلأ

هوالاهكانلأنضرورةةمادنوفهوها،بالترهشئهوماكلاق24-

أبدأ.!مادةفى

2-oمنولأبدوالصورةالمادة،الشخصىالمركبالجوهرمبادئاق

المحركوهوالصورة!دبولهيأهحتىالموضوعحركمحركاعن!فاعل

والمحركالحركةفىالنظرضاهنفلزمما،شخصلمادةالمتهيئأثريب

علىارسطاطاليسكلامونصتبدنه.يلزممان!لككلفىبلنوكدوالمدحرك.

رجودعنللبحثالداعيهالعظيمةالمتدمةهىفهذهذات!ها").(،تحركلا،المادةاق

)1()..(.الأولالمحرك

Aristotle: Metaphysics, newely translated, as a postscript, to natural science. with an)!(

techinical terms by Hope (Richard), Columbia university press New!ممindex*!ل!شلع
03-92.6.b97015291,)حهـ Book!كلYo

27.اث235ص(تاىحسق(ءد.نحتيقالحانر!دحة:ميمونبنهوسى1()

لللةميمونابنيوردوثعدالمطاللي،تلدإئباتفىمثمونابنوفلامننمالمسلم!متكلموسيقلقد)..(

ويلدر225-232.ا-99،218صالدلالةمنالأولالجزءفىالمطالبللكصحةإثباتعلىيلمتكلمين

حسم،فىثوةولأليم!بعسمولنهثمئ،كمللهولالىراحد،وانهموجودتحالىاللهانالبراهينئلدهنولضحا

عكلعن!وثودهذاخالقرهر،ملكهفىلهشرووولاالقلهم،وحد.وانهالاطحق،علىلهجسمانيةصناتولا

المئال:سبثلعلىمدهاننكرالكلاميةالمصالرمنكثيرنىواضحأذلكويبلرسابقمثالعهررعلىمخص

اللونمحىمحمدبتحتىالمصلق،واختحفالأسلام!متالأثالأشحرى:إسماعربنعلىبرلحسنا-

المصرية.النضةمكنبةام059اهـ/936اطعبدثحمي،

حمودهدعلثهوعلقلهوثلمصححه،والبدعالزيغ(هلعلىالردنىاللمعكتابالأشرى:بولحم!ن2-

لل!راث.الأزمريةالمكتبةاللاشركلاله

!علني!سيد.محمدتحق!الثغرأهلبرسالةالمسماةوالجماسكلةالسنةأهلاصولالأشحرس:لبرالحسن3-

النفلم.مطبعةام879

نشر.رومام289أهـ/634طااللقأصو!كتالي،البندادىالنميص-هرطبنعبدالتاهربومنصور4-

اللرلامطبحةبامشبولالنركثةالفنو!بداسالألهياتملرسةوطبحه

3041ستانىللاثمهروالنحلالمللوبهامشهحرملأبروالنحلاءالأهروالمللدرالفصل.ستانىالشر5-

لبناربيروتالمحرفةدارم8391هـ/
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فىالاخروبعضهاوشروحهلطبلعةكتابفىبعضهانجدالمتدماتوتلك

براهثنلثومنلكرعلىأرسطاطالهس،اعمالمنوشروحهالطلطعةبعدماكتاب

والميتافيزيقيةالنيزيديةالمبادئعلىالالهوجودإئباتسكلىهيمونالن

اينقامفتدالت!ريهعتيدةاوالالهعنالتجسيملنفىوكالنسبةالأرسطاطاليسية)1(.

لالتحهسحلثضىالتىالدينيةالنصوصكئرةرغمالثهوديةفىبناث!رهاميمون

التجسحإلىتدعوالتىالنصوصإلىيشيرعندماميمونابنفنجد،الصريح

السملمقبنلاسنةفطتأئربالسزولوقولهلليهود،مستساعةتكونلحثيتأولها

رشد)2(.وابنطفيلوالنسيناابنامئالأيدهمعلىسكمذالنين

حسنةثيدةالالهافعال2-

موسىشريعةعليهلدصمافهذا،وكاملةونامة،ن!رينة،نعالىالألهأفعال

مكابر.اومعاندإلأنلكينكرولاالعقلىالنظرذلكفىمعهاويتفقالسكلعليه

بحسبأنواعأربعةإلىبعامةالأفعاليقسمفلكميمونابنيوضحوحتى

بعضبسببلهتحصللاماغايةيدصدالفاسكلوفيهال!اطل،فعلغايتها.

غايهفاعلهيقصدلاالعلث،وفعل4لغايلهالوصولسكنتعوقهاللىالصعوبات

غيرأركثيرأمفبدةغلرخسيدهةغايةللفعلىريكوناللعي،وفعلأصلأ،

منافعذا!شرينةضكايةبقصدفاعلهيفعلهالذىحسن،جيدوفعل.ضرورية

لهاليسوهاغايهلهامابنلكالأفع!وتكون.الغايةهذهوتحصلضرورية

لهوتلمحدولهاشم!ىثحسقبناحمدالامامتعل!الخمسةالأصولشرحعبدالحبار:التاضى6-

ممبيلعلىمنمدفكرالمسلمقلفلاسفةوبالنصبة...وهبهمكلبلأالناشرام069اطعئماند.عبدالكريم

ولاثسمألهسونهرتام،وبس!ولحدنهعلىوبرهنالوجود،راجبوجوداثبثالذىسيناابنالمثد

ولأالحتيقة،محالىبكلىوحقمحضخووهر،شبيهلهولثسله،نسمةولاجيصم،صورةرلاحسممالة

المنطقيةالحكمة)فى!نجاةمولنههنالالد4."ثحكصةالثالثالقسمفىنلدإلىسيناابنو(شمارله.ضد

سهناوابنالمتكدمقللةفىوهـمتاهلمصر.!ساثةمطبحةم1891اهـ/2357طوالألهية(والطبيحية

أرسطاطالهسفلسنةائركنلدفههارطلوبيحدإلىمثسابهةيجدهاالألهوحهودإئباتعلىمهمونوبن

واضحا.

9791,Kedaurie (Elie): The jewish world: Revelation, prophecy and History, C)((

.312.homasand Hudson LTD London P؟
حسمايكون(نهنول!ريههورحدفيئهاللهوجودائباتفىوالحشرونالخمسالمتلمات:مثمونبنمرسى)2(

لهوثلمالكتالطوصححالتبر!ىمحمدينعبدال!هأبىالمقلماتللكوشرحالحانر!ةدلالمنجسمفىتوةاو

170.23صالكوثرىزاهدمحمد

http://kotob.has.it



67

لاوقدتحصلرقد،خسيسةلكونوقدشرينةتكرنقدالغايةرلال!كغالهة،

ماوهذا،حسنهحههدةالرابعالنوعهنفهىيهوهلأفعالوبالنسبة1(.أتحصل

ئعالىفعلهماكل)فإنهيمون:!نلهترلسابتأ.نكرناالاثمريعة.كماعليهلنص

منيداوالمتصودالائىهنلكوجودفىضرورىالنعلنلكنإنثمئ،اجلمن

فىحدأمفيدلهالعينقووجودبقائهفىضرورىالحيواناغدذاءمثالهجدا،

النوائدإلابالحواسقصدوماما،مدةالحيوانبقاءإلابالاضكتذاءقصدوهابتائه

الأمورفىليدم!أنالنلممن!الراىايضأهووهكذابالراكتهاللحررانالحاصلة

أفعالكلهافإنهابصناعىليسما!أنأسكنىالعبثجهةعلىشئكلالطبيعة

كلاننلكمننممت!تج()2(.نعلملمأوغايتهاعلمناسواءما،غايةبهاطلب

والخيرالأصلحإلاينعللاتعالىوصقاصد،لقصدوجدالالهاوجد.هوجود

نكركمامتدنةمحكمةتعالىأفعالهاناىالمعتزلةاتفقامنحوعلى

الأ8ساعرب!3(.

كلهاالألهافعالانويزعموقنلكعلىالفلا!سنةبعضيعترضوكد

يريدماالألهيفعلبلفعللميتالولالها،غالةلأوأنها،مشيئتهبحسب

منأحطبلالعبثمجالفىا!هأفعالعندهمولدخل،لحكمةتبعأنلكوليمى

العالمأنيعتقدونلأنمنلكريزعمونفائدهولالهاغايةلاعندهملأنهاالعبث

.أخرىلعلهلأشاءكذاوأنه،العالمبحدثبالضرورةوكالواله،غالهلأكله

وهذاهوانع،ذلكعنلعودهولاممكنالإلهينعلهأنيريدهاكلأنوالوالحع

ألضألعثمدونجملعأوهؤلأءمبمون)4(.ابنوكنلكوالنلاطمفةالشريعةأهلرأى

:م!مونابنيقولنعالى.وحكمتهلمشدئئهتبعامحضعدمسكنبكونالعالمأن

أنيعتقلونليسوعلمائناأحبارناجملةفإنحاثثالعالمأناعتقالنامع)فإنا

956.57-.ص،-3(تاىحسقارر.تحتىالحانر!دلألةمثمون:بنموسى1()

571.صr-:المرثع)2(لض

(r):ا،ما،للشهرستانىوالنحلالمللوبهامشهحزملأبنوالنحلوالأهراءالملللىالنصلالشهرستالى-

.560012ص

571-572.ص،3ب6لاىحسقارر.تحتونالحانر!دلالة:ميمونبنموسى)4(
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إثراكهايفرشاالتىلعالىحكمتهاق:يقولونبل8غيرلاماثميئةبمجردنلك

ننغيرلأالنىكطنهاالحكمهولككوجد.غدماضرررةبأسر.العالمهذاارجبت

فىكئيرأللحكماءمتكررأالمعنىهذاتجد،العالميوجدانكبلالعدمأوجبت

احثالالهكانوإذا1(أ\(3/1الجامعةوثطفىحسناشئتنشأشرح:

هناوفعلهالألهاحدثهاالوجردجزثياتفكنلكحسنأجيدأهناوفعلهبأسرهالكون

)المزموركالحكمةثميعاصنعتيارلياعم!اعكلمهاقيل:حسن.جيدكنلك

أعمالتكونوهكذاإ.32/4)المزموركلمانةصنعهوثم!:وقهل2(،/3014

اوالعالمغايةالأسمانلنىمنيعرفانلهريدومن)2(لحكمتهدائماتابعةالاله

كلهالوجودانلخهلهبسببالأخطاءبعضفىيدعاجزاثهمنجزءجزءمخاية

ايجادوهوا!أولبالمدصودوجهلهالمملفية،المادةبطبيعةلجهلهكنلك،أجلهمن

منالانسانهذافيهيتعماوبسببشكبلاخبرالوجودإذ،وجودهيمكنماكل

خطأوهذاباطلاوبعضهاعبثأ،ربعضهالعبا،الإلهافع!بعضيتخيلأخطاء

لابعةتعالىأفعالهأنبقولوالاحىنلكالمدوهمونهولأءويزعم.وفادحبين

ولابعةحسنةجيدةبالطبعالالهأفع!لكن.العالمبتلمالقولإلىفينزلقوا،لحكمه

صنعههاجم!افةورأى:فيللللهولدة.الشريعةرأىوهذاومشلئتهلحكمله

متارندهعندطفدلابنالبهأشارماوهذا1/31()3(.)التكوينجداحسنهوفإذا

وبهاءوفضيلةكمالكلفعنده،الموجوداتوصفاتالإلهصفاتلين

وألموأكملمنهاأعظمهوالذىلعالىالإلهمنفيضهىإنماللموجودات

لعبلا،وحسنهونامةكاملهتعالىأفعالهانبسننبعهماوأدوموأبهىوأحسن

فيها)4(.باطلولاعبثولا

572.ص،3بلاىحسونارر.تحقونالحانر!دلالة:ميمونثبئموسى))(

573.صء3-:المرجعنفى)2(

573.574-ص،3ب:المرجعنفى)3(
وابنالسهرودىوطفيلواينسهنالابنكظانبنحىرصالدمجموعةضمن،يقظانبنحى:طف!لابن4()

-311133صاللكافلألتصوشالمامةاليط1ء799ريداندروسفدراسةترائثةنصوصاربحةالننطى
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3-النلهوة

الالهوينبئوالآخرةالدنيافىالنلاحإلىالباثمرلهدايهالشرائعالالهشرع

والفلاممفةالعرامانالىميمونابنوأشارألائمرائع،لههذ.البائمرمنبعضأ

وزعمالباثمر،لينىهنالمل!بئصناتتحديدفىاخللفواالههودوالمتائمرعق

ووضحالأدلطاء،منغير.لنبوةميانيةالمملامطيهموسىنبو.انكنلك

النبوةعنكيلتالتىللاراءربالنسلهةومراتههاوصررهاالنبوةحقيدةالهضا

طتة:بإلهيومنونالنقعند-ميمونالنينكرمانحوسكلى-

بالنبوةيصدقونالنهنوالعرامالجهلاءوهمالراىهذاأنصارا-

اوجاهلأ-رايهمفى-كانسوا،نبهايفماءمنلهختارالالهأنيعتقدون

الخلق،وصلاحالخيرفيهاشترطوالكنهمصغيرأ.اوالسنكبيرعالمأ،

الخيرية.إلىردهشريرأاختار.إذاالألهأنوزعموا

الانسانطبيعةفىكمالالنبوةأنالرأىهذاأنصارالفلاسفةبرى2-

نلكعنلعقلماقالفعلإلىالنوعفوةفىمايخوجارلياضبعدعليهيحصل

يمسئلاالانممانأنكنلكوعندهميلدبأ،لاالجاهلأنكذلكويقررونعائى،

يت!بأالذىبلمال،ذااصبحئمالحالمعلرمبا!كمننيدا،ريصبحنبىغير

ماأكملوئخدلهوخلقياله،نطقيالهفىوالكاملالناضلالإنسانهوضرورة

والملائم.المناسباللهدؤبكونوتهلؤهيكون

الشريعهرأىباستشاءالنلاسنهدربعلىالرأىهذاأنصاريسلو3-

لأقدلهاالملهئللنبوةيصلحالذىأن-ميمونابنراىهووهذا-اللهودية

الأهرلأنالمعجزاتفمبهفلكميمونابنويعتبرالأله،بمشلئةونلكيللبأ

سينبأ.ولعليمهلربيتهبحسبوارئاضجلبتهبحسبلصلحمنكلأنالطبدكى

مىيشاءمنبنبألهوهأنيعنىفذلكيللبأولأبمنعقدالمتهئلكونوبالنسبه

فمن،منهمأحدشبأفلاالعواممنالجهالوأماالغايةفىالفاضلللكامللكنشاء

وهكذاوالكم!)1(.والارتلاضالجبلهفىالطليعىالحهدؤمنللمسبأالضرورى

393.93-هص2بلاىحسقارر.نحقىالحالر!دلالةمثمون:بنمرسى)1(
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نهارأاوللأيدلباونلأوالجد!ررالعامةاقيرىالذىالنارابىميمونابنيلابع

سكلىيتلرونالنبنوأما،النعالبالعتلالانصالعلىتدثرلأضعيفةفمخيل!هم

كشفعلىضكيرهمثونيللرونالنينفحسليا!دثسثةالأرواحأصحابفهمنلك

الذى-النارابىوكنلك-أرسطاطاليسبفلكيعارضههمونوالنالنورءحجب

طاثنةعلىممصورةليس!الأحلاملأنالنومبواسطةيكونلأاللدبرانيرى

وأنهامكتسبةالنبوةأنيعنىونلكيلتبوا)1(.أنللعامةيمكنوصحندئذالناسمن

الهنيأخذهلمالرأىوهذاالبثمربنيىمنثكاملإلأإليهايصللاجدأسكاليةثرجه

بابنأيضأنلكفىتأئرأنهبل-2نفافكرناكما-فحعمبالنارابىعنميمون

ممينا)2(.

الخطابوكانسيناء،جبلصكلىكلمهعندماالم!كلصكليهموسىالألهوأنبأ

الصورر).(أىالكلاميسمعالسلامسكليهموسىوكان،إسرائيللكللأوحدهله

/ه)التثديةسمعالصوتقال:.التوراةنصظاهرهووهذا،إسرائيلويبلغه

الحكماءوكلامالنصوصولكنج(.)شومدكم/الكلامتسمعونيتل:ولم23(

ومرةفقطواحدصولاسوىتسمعلمإسراثللأنإلىلشيرالوقلانفسفى

،الذىاناالسلامعليهموسىأدركهالذىالصوتوهوالوقنه،تلكفىواحدة

شليدأ،خوفاخافواالصوتنلكسمعواولما2(02/1،)الخروجلد!كنولا

الصوت،الربلصوتوبالنسبه.تعالىقبلهمنآخرصولأبسمعواولم

51التورراىوهذافقط.واحدةمرةسمعوه،الكلاممنهمفهمالذى،المخلوق

عللهموسىمرتبهنفسهىالصو!هذاسماعفىإسرائيلومرتبهوالحكماء،

يق!أنبمكانالصعوبةومنسيناء،جبلعلىالوقفةفىليلماوهذا،السلام

ويزعمعلينا)3(.خفيةوحقيقتهالتوراةغوامضمنالأمرنلكلأنفلكمقأكثر

ففىايأنبياء.نبواتمنلغيرهامبالنةالسلامعللهموسىنبوةأنميمونابن

عهسالحربثةالكتبإحباءدارأء479اهـ/367وتطب!منهجالأسلاميةالمنلسنةفى:مدكورايراهعد.1()

.111V-9،911-ا.صمصروشركاهالحلبىالبابى

.134س!منربفىالاسحميةالفلسنة:غبمحمدد.)2(

لابنوالنحلوالأهواءالمللفىالفصلالشهرستانى:حرف.لهالىبالاضافةصوتالمحتزلةس!ندالكلام)0(

.ههص-اماللش!رسكانىالنحلرالم!وبهامشهحزم

4،-2لاىحم!قارر.تحتىالحانر!دلالة:مثمونبنموسى)3( 0 -- rAYU-a.
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الرحىي!لفها"لبباءامنغيرهفإنالسلامعليهموس!يهو.فبهكلمالذىالوك!

مااما،وحدهالسكلعليهموسىعلىيطلقنب!اسموكنلكملك،يدىعلى

عليهنبوتهمبالهنةعلىال!وراةنصتوقدبثائ!كيك.صحلههمفيطلقالألبياءمنسكداه

الدليلU)ميمونابنيمولىالنليين.منتبعهومنممبقهمنلنبرةالسلام

إلخ.لاكراهيملجليقرله:فهولكدمه،منلكلمباينةنبولهكونعلىالائمرعى

ليسإثراكهأناسكلمنا.فدد6/3()الخررجلهماعلنهفلم!هوه"اسمىواها

هاكللنبوةمباينتهاأماتثلم.ممنغيرهمإثراكناهيكا!م.لهلالآباءكإلراك

كموسىإسراثيلفىنهىبطهن!قمودمالاخبار:جهةعلىكولهفهويتأخر

هنكللأثراكمباينإدراكهأنونفقدوثه.إلىوجهأالرليضرفهالذى

لجمعمخالفةالسروعليهموسىمعجزاتوكنلكإسرائهل()!(فىبعد.لهتأخر

فإنالناساحادمناببناوصلتالأليداءمعجزاثكانتفإذاالنبلدن.سانر

المزمنغيراوبهالمؤمنسواءالجميعامامحدثتالسلا3عليهموسىمعجزاث

مخالفإدراكهنلكرعله،فرعونرامامإسراثيلامامحدئتأنهاأعنىبه،

الأنب!اء)2(..بتبةلأعمالمغاير.كنلكواعمالهالأنبلاءمنغيرهلإدراك

الألهمنف!ضفهىميمونابنعندالنبوةماهيةأولحتيقةوبالنسبة

إذاأنهاىالمئخللة.االموةعلىئمأولاالناطقةالقوةعل!النعالالعقلبواسطة

على-الفارابىلصرحمانحوعلى-النعالالعدسعنالمعتولأ!فاضحا

2.204،ص)1(ننس!مرحح:ب
.304ص،-2:المرحع)2(نفس

عيسىونبوةنبوته(نكرواوهمللث!ود،وسلم!ططافهصلىمحمدلبوةل!كرالتىالفرقهنانالغزالىككر.

محجزاتإلرالىعنعحهزاليىوكنل!الترأنءبرهـإعجازعنعحزهمهوالسببوليس!سلام.عليهما

إحثاهبقالفرقعنسو!موعند.اللهيإننوالأيرصا!مهو!راءالموتىإحياءمنالسحمعلههعيعس

علثهموسىنبوةعلىللتلليلئحبالاثحصاوكلبالصلام،علثهعيسىنبوةعلىكهاللاممتدكلال!هبإننالموتى

نىححجمنعلههاعتمدواهاالىيشوحيثالأمر!غزالىلناويحلىنلك،علىإجالةعندهملعدلاالمملام،

وكلئاهماالصوب!،طر!صالمثهودضالواث!بيهثقالغزثىويسميهماحجتانوهماالأ.لبهاء،سانرنبوةإنكار

بمث!بهتقضلوا-!يهوديقصد-فا)إلأ:بقولهوينكرهمابطلانهما.بإثباتالنزالىوتاموسخينة،باطلة

لفم)والئانط(تحالى.اشهعلىمحالوفلكوثعنصللبدءعلىوللأنهننسهلىمحاللنسختولهماحداهما

إنى:قالوأنهوالأرضالمممواتدلمتمايدينىعليكم:السلامعليههوسىكال!ديقولوا(نالملاحدةبحض

صبهحعلىمحمدرمطبحةم!ت!ة7111tاهـلم093الأعيتهادنىالأندصادالغزالى:بوحامدالألبياء(.خانم

401صمصرالأزهربمثدانواولاده
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الذىالانساقهوهذاكانالمتخيلهعلىثمرالعملية()النظريةالناطقةجزئى

انإلىميمونابنوياث!ر)؟(الالهقبلمنالفعالالعتلبتوسيطإليهيوحى

طدلحعتها،فىالتىوالمحاكاةوتركيبهاالمحم!وساتبحفظلقومإنماالمتخيلة

سببهوفيضالمتخبلةعلىيفيضسكملهاعنالمحسوساتلكفوسكندما

المتخيلةاعمالأ!مهووهذا.النبوةسببننسهرهرالصاثقة،المنامات

هوالنومفىالمتخيلةبىفعل.بالنوعلاواث!بالأكئرأخرإلىنبىمنويختلف

وعلىغايدها.إلىلصلولالثصيرافههاالنومفىأنهاياس!شاءالنبوةفىفعلها

كمالمنالمتحهلةللالهوةيحصلعندهاالروياارالحلمفىكمالأالنبوةقكوننلك

منكأنهمنهاالهتدا.الذىالأمرويكوق،خارجمنكأنهالمئمىءلرىحتىالنعل

يكونانالضرورىفمنللمسبأويالنسبةالخارج)2(.الأحكامطر!سكلىخارج

للعلمكلهائدئموفاتهولكونمعتللة،إنسانيةخلقوله،وتامكاملإنسانىعتلله

منويكثرالشرينةالأمورفى1لمارروينكراهمبابه،ومعرفلأالوجودهذابأسرار

ويتجنبألحسبان،فىأفعالهويضعالإلهبمعرفةدائمأويعلل!عليها،الأفبال

ننسهإشباعإلىلشتاقولاونكاحوشربأكلمنالماثلةاللذاتفىالتنك!ر

ذكركماعليناعاراللمسحاسةانيلركانالملدبئصكلىوبالجملةمنها.

حيوانأكونهحيثمنالأنسانتخصلأنها"الأخلاق"كتابفىأرسطاطالس!

بهذهمشغولونالعلماهلأكئركانولماالأنسانله)3(..معنىصنشيئافلهاولي!م!

87صهصرالأزهربميانو(ولادهصبععلىمحمدرمطبحةمكتبةالناضلةالمدينة(هلاراء:الفارابى1(9)

.604-404ص،-2(لاىحسق(رر.تحق!الحائر!د!ة:ههمونبنمرسى)2(

نجدالعنةوبجواروا!!!،اللذاتبينوسطوهى،العنةضميل!عنحليثهغندتثد6إلىممطاكانيسااث!مالف!31

ألى!لتنتونل!خيرةااللذاتب!فالمولحرن،المحرفةوحبكالطموحالننسلذاتإلىينتمىوكلاهماالنجور،

كالألوان-مثلا-المداظرفىلنتيحيدونللنقفمولاه.البدنلذككلعليللحنةتطيقولا،البدنلذات

لانصة،(ومنرطةاومشروس!ةلذةهنانحسبلتوللنويمكنناجرا،لوعنينااحدهمعلىنطلقلاو!رسوم

لنةلمحهايجثونحيثالناجرونهمالطعاماوهـمراهمرينحلأيثعورلموقالنقهولاءانبل.فاجركنلكودسمثه

الاثسانفيهايئمار!التىباللذاتإلالهماعحنةلاوالفجوروثنةئم!وتهمبموضوعاثلفكرهمرانحته!لأن

فحسب-اللس!عنالناشئالاستمتاعالفاجررنويطلببهيمةخسيسةوالنرقاللمسلذاتنجدولنلكالحيوان

ليسالأنسانعلىعارA-AJوللد،الئ!رهبهايكونالىهىعندهمحاسةفأهم،الطعاماوالشرابفىسواء

ويرىالحثوان.ثمانمنوهحبئهشرههومانحوا!صانفائجا.حثوار"هوحيثهدبلبنسا!هوحيص

فى-والتسخقالللداعنىفحسببالأحراريلوماالاباللسرئكولىالئىاللذاتمرنأخدلأفظأرسطاطالير
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الشبو.عنوتشرقهمفكرهمتعوو!لمسحاسةلأن!لدبأونلاهملنلكالحاسة

ىSرلاالاليدةا!اموريلركفهو8السابتهالائمروطفعتتوفرالذىالالساناما

.الناسلصلاحعامةونليلراتصحيحةامررإلأيعلمولاوملاطكنه،الالهسرى

الأماماوالفاضلهالمدينةرئيسصالفارابىسكندالمدلهبئاعنىالاشمانوهذا

مادىهوهاكلفوقننسهتسموثنكرالممالنةالخصالمنبهيتمتعماوبممببب

وننناضلالباثمرمنالكاملونوينفاضلمنها)1(.ارفعهوماإلىكنلكونطمح

لالحهبلة،المتخيلةوكماللالنعلم،ثناطتةا!درةكمالكحسلهاالأسهياءثرجاتكنلك

النبىنبوةتتعطلوقدرالشررر)2(البدنيةاللذاتفىالتنكيربتعطلاالخلقوكمال

لضعفالتوىمنغيرهامئلفهىالمتخيلةالقوةتضعفعندماونلكاحيانا

فلم،السلامعلههليعتوبحدثماوهذاالنب!يكسلاويغضبأويحزنعندما

السلامعليهموسىركنلكا!ملامعليهيوسفسكلىحزنه،لناءالوحىلأته

أنمنالرغمعلىالصحراءجللفنىأنإلىالجراسس!نوبةبعدنبولهتعطلت

علىواسطةبدونعللهالعقلفيضنبوتهبلنبوتهفىلهادورلاالمتخللةالقوة

(.M)الإطلاق

كانإذافهلثانيا،المئخيلهثمأولاالناطتةعلىفيضالنبوهكانتولما

ماأقالفارابىيقررنبلأأ.عليهالناثضيكونفحسبأحدهماعلىالفيض

العقلبتوسطالمنفعلعلىالفعالويفيضهالفعالالعملعلىوجلعزاللهلفيضه

العقلقاضوإذافدلسوفأ،حكلمأالفلضهذاوصلهالذىالإنسانلكونالمستفاد

منذرانديأالإنسانهذاكان،الفعالعلىالألهافاضهماالمئخيلةعلىالمنفعل

البلنخيرارريرفضلاارصطاطالميسأنيعنىونل!اليوناقبلادفىمن!سرةكانتالنىللجمانؤيممحاهد-

لحثاةالأسصالخيرالذهـيثالتفلممفبنلكيض!دوهو(خرى،لخيراتخالمةأووسيللأيجحلهاإنهبلثماما

حياةجرهريحدالذىاللنهلممفأعنىهاهيتهثلحت!البلن!رلتيستخلمانالضرورتمنفالائسانالالسان،

9طبدوىعبدالرحمند.لهر!دموشرحهحمدهحنقبنإسحقترجمة.الأخحق.أرسطاطاليس.الانسان

1اب،181-1(3118،ت3،مالحريثالمطبوعأتوكاللأاللاشرام979 35 - 1 rte،:ارسطاطاليس

مكاوىعبدالغنارد.وشروحتعلثتاتمع!حربيلأتلمهلأرسطومنقودكداب(بتتوس)بروترالنلسنةدعوة

.ا.ب-6ب33،-32صرللكطبالطمةالمصريةالينةم8791

.AV-97صحلةالطالملينةاهلاراهالناربىة())

.4804-60ص2باناىحسقا.دلحقيقيرالحادصدروميموربرمرسى)2(

.،.9-،8.ص-2المرجعنفس)3(
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الألهى)1(فههيعتلبوجودالجزئثاتمنالآنيحدثبماومخبرأسيحثلهما

فحسب،الناطتهعلىالنليضكانإذاأ.لهلهىفيشيرالفارالى،ميموقابنويتابع

همنهولاءجمهعأ،أثدولينعلىالنيضكانوبذاالنظر،أهلالعلماءهمنهؤلاء

فهولاءفحسلي،المتخيلةعلىالنيضكانفيالىميمونابن!يضيفالألههاء.

رهذا.شابههمرمنوالزاجرونرالكهانالنوامهسوواضعراالمدنمدبروا

مرأىمئليتظةرأحكلعجيبةخيالاتهنلميحدثمابسببالأخيرالصنف

والأحلامالخفالاتلكك!بسللي8كنلكليسواوهمأنيياءأننسهميظنونالنبوة

فىصكظيمةيتدئمويفماتويأتونعلم،لطونعلملهمحصلانهمكنلكيظنوق

لهرجعكلهونلكيالخيالى،الحقيت!بنلكسكدهمويخلكطالعظهمة،النظريةالأمرر

وبالنسبة.النعلإلىلخرجلمكونهااعن!الناطقةوضعفالمتخيلهقوةإلى

إما)الأنيياء(الثانىوالصنف)العلماء(الأولالصنفمنلكلالواصلللنيض

وألنيض.غدرهمبهيكملحيثكمالهممنيريدبقدرفقطيكملهمبتدريكونانه

يتحركوافلاريعرفوا!ريميزوا،،وفهمعلمنرىيجعلمقدللعلماءيصلالذى

وأماوالتحكلم.التأليفعلىالتدرةبعطيهموكد،ءغيرهملتعليمولاللتأليف

الوحىمنلهألفهموقد،فحسبأنفشهمبهيثملونماالوحىمنيأتلهمفتدالألبياء

الفبضوهذاكمالهممنعليهموينيضونوثعلموهمالناسلهدعوانلهميوجبما

(.Y)محركهمهوالإلهى

لماليهوديةبالشريعةالإيمانإلىفرعونالسلامسكليهموسىدعىوعندما

عليههوسىخوفعدمسرعنيئساعلملمونابنجعلماوهذامنهلخف

قوتلنلديهالأنسانأنإلىمبمونابن!انلهى؟!فرعونمنرهبتهأوالسلام

الجبله،أصلفىلكونفإنهاالأقدام!موةبالنسبهالدث!ور،وثوهالأفدامقوةهما

والضعفبالشدةوتخللفالطيلعبة،القوىفىفعةiIjالقوةوتشبهولبقصولزيد

قوةوأمافأر.منيننرومناسدعلىيمدممنالناسمنفنجد،التوىكسائر

حدسهالناسوبعضوالأكئر،باث!تخلكفالناسجميعسكندفهىالشعور

97.صيلناضلةالملفةاهل2راه:النارابى)1(

41أ.ص-2"ىصقارر.كحضالحائر!دلالة:ميمونبنهوص)2( -r t.
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يكونأوتخيلكمايكونئديتخيلماانحت!وصاثبجدأتوىوشعور.

الملوكيدسكونبفضلهماجداقويت!ا!اوتينهلالينالأنبهاءوعند.بعضه

1(.والجبابرطوالطواغيت

يعجزمايعرفونتجعلهمنظريةإدراكا!الحتيتيينللأنبياءوتحصل

الذىالنيضأنإلىنلكويرجعهـشعور..بحدسهمعرفتهعنالعادىالانسان

مميكون،بماتخبرأنمنيمكنهاالذىالمستوىإلىكملهاالمئخاللةعلىفاض

وجودهاأشياءعلممنشمكنانهاحئىالناطتةفعلكنلكيكملالنثضوهذا

والكهانالمدنمدبروا-الثاكالصنفاهلبنلكمهمونابنويطردحتثتى.

خيالاتفتطعلم،ولالمنطتياتفلاالحتيتلدنالأنبياءزمرةمن-والزاجرون

)2(.وظنون

ذكرناهكماالنبوا!لساثرمبانطالسلامعللهمرسىشريعهكان!ولما

فهىكلهنلكلأجلواحدهشريعةوأنهاملالها،دعوهئتقدمهالموأنهاسابدأ،

النبويه،الكتبعليهنصتمابحسبنلك)وبيانبالإيمانوالأولىا!أجدر

وسامالاباءمئلالأنلياءمنموسىسللناتقدممنكلأنالائارفىوجاء

ان:الناسمنلصنفقطمنهمأحديدسلمواخنوخهتوشالحونوحوعهر

وأمركمكذا،فعلعننهاكموقدوكذاكذالكمأفولأنوأمرنىلكمارسلنىالله

إنمابلبه،أتىصحيحخبرولأبهشهدالتوراهنصلاشئهذاكذا.بفعل

يهوهعللهمفاضاللتينرهؤلاءبينا()3(علىاللهمنوحىلألبهمهولاءكانوا

النبوةيدعلم-مثلا-السلامعليهإبراهبم.النبوةلدعوالمالأمرعليهموعظم

ايأن!حاءمنغيرهكنلكيدعولم،فحسبالوصلةقبللمنكانتدعوتهبل

فحسب.مرشدلنوهمكمعلمينالناسيعلمونكانواإنهمبلالنبوةوالحكماء

كانواكذلكهمالسلامعللهموسىعلىالئالينالأنبياءأنميمونابنويزعم

الكاملفألشئ.الناسالسلامعلدهموس!بشريعةلدعونوهمللنأس،كالوعاظ

.4141-24ص2بلاىحسقارر.نحت!الحائر!دلألة:ميمونبنموسى1()

.4141-ه4ص2ب:المرجعلنس)2(

.416ص2ب:المرجعنفس)3(
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بالنسبةناقصأيكوننوصكهفىعدا.ومانوعهفىالوحيددائمأيكوننرعهفى

وماالعاثلةالمعتللةالشريعة،السلامعليهمرسىثمريعةوهكذا.الكامللنلك

كما-والشرالظلماهل!يزعموتنريطإفراطو!هتثصالاث!راثعمنعداها

الكاملونامامائمتةفيهاوانعظيمةكلنتهاألائمرلهعةلككان-ميمونابنينكر

نلكفحسبالكاملالأنممانرئئصد،سهلة!سلامعليهموسىشريعلأفعندهم

)1(.الناسكللهكونأنألائمريعةتريد.الذىالإنممان

هعالتعاونإلىهحداجفهو،بمفردةيطش!يستطيعلاالاثممانكانرلما

يعضاكعضهممعالاثسماق!نىومعاملةوحثاتهم.حياتهئ!ئوقل!دبيرالأخرين

السنةفههايتوفرانيجبالتىأ!الواعدلككلحهثهم،المنظمةاث!واعدسنسطللط

اوسانوحودالضرورىمناصلهحوئنلك-سهناابن-!نكركما-والعدل

بقهةسكنيميزهماوحد.بهالخاصةالخصالمنله!كونالذىالنبىوهوعالل

أوالنبىاعنىالندبيربنلكينبئقدمنالبشرمنانهيمونابنرعندالبشر)2(.

وراضعالنبىوضعهبعملالإلزامقوةلهلهكونمنومنهم،الناموسواضع

بشريعةالآخذالنوبةرمدعىالناموسبنلكالآخذالسلطانبتطبيقهودامالناموس

النواميستداليريلنللتمللزالمعيارهوماولنلك:السلا3.عليهموسى

ايأنيلاءأهاوبلمنيأخذمننداببروببنالالهبةالاثمريعةنداببروبلنالموضوعة

غرضكانإذابأنهالنوللمكنالتدابيرلككلينوللنميزربننحله!...وبدعله

بحسبسعداءالمدينةأهلبعيشوان،الظلمورفعالمدينةأح!والانلظامالائمريعه

القوةئكميلإلىولاالنظريهالأمورإلىيلد!أندونالشريعةرئيسرأى

كملتممنالثاكالصنفأهلمنوواضعهاناموسيهالنواميسهذه،الناطقة

وأنوالاعتتاد،البدنصلاحالشريعةهثفكانوإذا.فحسبالمتخيلهقوته

علىالوجودالإنسانفهمإلىوتهدفرالملائكة،الألهعنصحدحةآراءتعطى

إلىالداسكىكانإذامامعرفةأرثناوإذاإلية،شرلهعههذهموجود،هرمانحو

سيرلهبتتبعن!لكيكوننبى.اثوالمن!حلأسكن!نبوةمدعامنبىالشريعةهذه

.641ص-2لاىحسلا!ا!د.تحتىدلحانر!دحة:ميمونينموسى1()

-303صاكهثةالحكمة:الئالثيلتسمواكط(والطلطحيةالمنطقية!حكمة)فىالنحهاة2ب:سينا)؟(
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النكاحلذةسثمارلاالبدنية6لهولذفمهواتهيطرحكونهمنوالتيتن،افعالهوتعتب

ا)1(لأ!إام

والرريةالنبوةمرأىانإلىمثمونابناشارفتدالدلبز،لكينيةوبالنسبة

سكملها،عنالحواسشعطلوغدئذ،يتظتهحالفىالنبىتصحبمزعجةحالة

بعدلأنىثمعملها،رلعملفتكمل،المتخيلةعلىثمالناطقةسكلىالنيضريأتى

ابنويذكرلثه.ينسبهوبعضهم،لملكالرحىالأللياءبعضوينسبالوحى.نلك

صور:اربعللنبيوةهيمون

.مرأىفىاوحلمفىملكمنأ-داهالخطابهذاانالنبىيصرحا-

فىأوحلمفىكاننلكبأنيصرحولأ،فتطالملكخطابينكر2-

.مرأى

حلم.فىاومراىفىجاءهنلكبأنريصرح،لثهالكلامشسب3-

بدرن...اصنع...افعلله:قالأوكلمهاللهأنمطلتا:قولأبقول4-

نبوةالصورهذهمناىعلىللأل!وماحلم.بذكرولاملكبذكرلاتصريح

حلم،فىأوالنبوةمرأىفطلكونخطابهاوالملكورريةنبى)2(.دائلهويكون

القولظاهريكوناوملك،رأىأرملك،رأىأنهينصلاأوينصانفرقولا

شخصأيرىلابكلمه،ملكأنهلهتبينالأمراخرفىثمإنسانظنهانأولا:

ملاك.الصكلماننلكبعدلهيدينئملكلمهإنسانشخصبرىوقدمتكلمأ.

يراهوهويكلمهملكايسمعوقديكلمهتعالىاللهيرىفقدالنبىشبأوعندما

يرىلاوقدلكلمهإنسانشخصالنبىيرىوفدجدا،كشراوهذالهوصور

كلاممنالنبىلسمعهوما.النبوةمرأىفىلسمعأنهسوىأصلاصورةالنبى

المعحادكالكلاميسمعهوقد،العظمغالةفىأنهألضالهلخيلددالنبوةبمرأى

شلئأ)3(.منهينكرلاحئىعليهالمتعارف

422.-42.ص،2باتاىحسقارر.لحقونالحانر!دلالة:مهمونبنموسى1()

425.-422ص،2ب:المرجعننس)2(
434-427.436،صر،-3اتاىحموا.دالحائرهـنحق!دلألةدميموبرسىموا)3
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نلعأ.ماوقتأسمىواقنييأيعدالنبوةمرتبة؟لىوصلمنكلول!س

نييأ.لاحداهماوصلمنيعدلأالنبوةثرجاتص!نثثانثةالأولىوالمرتية

لاوقدحدأ.الأنلياءمنقرببالكونهنييالاحداهمارصلمنعلىويطلى

النبىمنلمملليوالنهومنه.تسلبئمولحدهمرةسوىالعاليةثمرتبةلهنال

)1(.موتهقبل

النالى:النحرعلىالنهوةمراشهيمونابنويذكر

الدافعاووالمحركالخير،فعلتحا.تحركهإلهيةمعونةالمرءتصحلهاا-

الفضلاءإسراثيلونصارمىإسراثهلىقضاةدرجةوهذ.،اللهروحيمممىلفلك

منذالسلامعليهموسى(3j(لتهالمأثدثس(روح-الة)روحالتوةوهذ..كلهم

يتالولامئلامظلوملنصرهمالفعل!مريدتحركالتىوهى،الرجالحدبلوغه

ماأوعظحقدرلهخيرأفعلأيفعلماغدإلأاللهررحصحبتهماشخصعن

نلك.إلىيردى

بكاويلأوبشمليحأوبحكمفيتكلملدطتهماقوةالشخصفىتحلأن2-

وتصرفاليتظةحالفىيكونرهذاإل!ة.أوتلبدريةلهأمورأو،نافعهوعظيه

القدسبروحمدبرانهالمرتبةلهذ.وصلالذىالشخصسكن!يتال،الحواس

المزامدر.السلامهعليداودالفالروحوبهذه

فىمئالاهناالنبىلرىلى،صارالربكلامأنيمولمنoبمرأول3-

المئل.معنىلهيبينللنبوةالحلمنلكننسوفىحلم،

كماداثلهيرىولامبلنأمشروحا،للنبوةالحلمفىماكلاسممعأن4-

أناه.وحىأولفىصموئبلاعنرى

لىفقال:حزقيالنبواتبعضفىفالكما،الحلمفىشخصيكلمهأق5-

4/4(.0)حزقلالال!شرابنالرجل

ه!لىفق!:كقولهالنبيينأكثرحالةوهذهالحلمفىهدقيكلمهأن6-

21(.21،)التكوينالحلمفىالردي

.fry-436صة2المرثعنحمنفى1()
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الخ.لرل!...رايتأشعيا:كدرليكلمهتعالىكأنهالحلمفىيرىان7-

1(.6/8،)اشطاأرسلهنوف!

كإبراهح.أمثألأويرىالنبرةبمراىرحىلهأتيهأن8-

ايرا!م.فىجاءكماالرزيافىكلامأيسمعان9-

كإبراهالم.النبوةمرأىفىيكلمهشخصأيرىانا-.

النلللرر،مراتباعلىرهذ..كإبراهيمالرؤيافىيكلمهملكأيرىانا-ا

الالهيخاطبأنيمكنولاالسر.سكلدهموسىباستث!اءنطتياتكمالمنلهم

ما،نبىعندنلكيوحدولأ،لذلكالمحخبلةقوةتصللاوكنلكبعيد،فنلك،النبى

)1(.وفيضهالعقلدصالللمرأىوجعلفحسبحلمفىيكونوالكلام

ويرى،المرأىفىونلكالنبىسمعهبكلاماوبخطابالنصوصوئشهد

فىملالهيصحولاحلمفىيدهمعالكلامأن-الحلسجهةعلى-ميمونابن

النص.ظاهربهيرحىماهذا،يخاطبهانهللنبىعندثذالألهويخيلالمراى.

شهىئممرئىالأمريكونخطابسماعفيهلجدمرئىكلىأنالتولويمكن

وفىحلمفى-نلكصكلى-يكونيسمعكلامكلإذحلمأ.ويصيرالاستغراقإلى

الت!مئلسكلميةأمورلحصلعقليةوالصالاتامثالفقطيدركالنبرةمرأى

مرسىإلاملكبواسطةالخطابسممعنبىكلأنرالقاعدهالنظر،عنئحصل

المتخيله)2(.القوةهىهناالواسطةبخاطبهلفمفماالسلامعليه

الصفات-!ا

وفلاسفةمدكلموميمونابنقبلوالتحليلبالدراسهالصفاتمشكلةلناول

ومنهم)3(.درهمبنكالجعدبال!عطيلونادىالصفأتأنكرمنفمنهم.المسلمين

نأقرروافقدللمعدزلهوبألنسبةالأشاعره.وكالمعتزلةالصفاثأثبتمن

.437-446ص.2اتاهـبحسيرأ.دتحتيؤالحائر!دلالة.ميمونب!هوسى)1(

446-7:4ص.:-2المرجع)2(ننس

ص9بالمعارفدارومنتحةمريدةم87991طالأستملىالنلسدىالنكرنشأهالنث!ارةساهىعلى.)؟3(3
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وعندهموصنات،ذاتفلا،الذاتعقإنهابلالذاتسكنزائد!ليسصالصفات

يذاته،عالم!نحوهذأعلىفالالهلعالى،الالهسوىقلعفلاحاثثة!صنات

،الذاتعلىزائدةثصفاتفعندهمالأساسكرة!أماإلخ.6له...يذرقلعبداته،وحى

س!هحانهبهإلالهاوثودولايالذات،أزليةقليمهفهىالذاتليستانهااى

ذاتهعلىزائدةبحهاةوحنىقدح،وعلمهذأتهعلىزائدبعلمعالمفالالهولعالى.

1(.إلخ)...فديمةوحدلاله

يرجبماكلتعال!الالهعنيننىانبعدفإنهميمونلاينوبالنسبة

سكليهائسرى!نى-الموجوداتولينلينهوالفمبه،والعدم،والالفعالالجمممانية

نسههاالتى6لثلأالذثصناتاستحالة-يبقالالهس!يننيهاالتىالصفاكتلالككل

هرلنهعةوالموجوداثالالهلطنالنسبةكانتالمالأنه،تعالىلدهالمتكلمون

اللنينالاثميئينللينيترمالتشابهلأنوبيننا،لينهالائمبهننىنلكعلىترتلط

فتولنانلك،لأجلالوجود.منالمرتبةننسفىويكونانواحدنوعإلىينتمهان

غيرإليهالصفاتهذ.نسبةأنإلىلشبرإلخ....وعالموحى،موجود،الإله

ائبتفوجردهوالأئبت،والأثوم،،والأكملبالأسكظم،:إليهفنسب!هاإلينا،نسبتها

-عنده-الصراليالمتكلمونوجانبإلخ.حيال!ا...منأدوموحيلأنهرجودنا،من

ينبغىومانواسا.ثشبهذاتهانفللزمواحد،حدالمعن!لنيعمأنهزعمهمبسبب

حديجمعهاولاصنالداتدئمبهلأالذاليةالألهصفا!أنميمرنابنعنديكونان

متشاباين.وأنهماواحدحدبجمعهماأنهيظنونالنينالمتكلمينعكسواحد

مانحوعلىلناأعراضهىبلأعراضأليستللإ4المنسوبةالصفاتكنلك

وابن)2(.فحسبالاسمفىرببنهبدنناالشركةفإقهذاوعلى.المتكلمونلرى

الذىرشدبابنفيهم!لألرالصنا!مشكلهمنالمنكلميعنلمو!فرفضهفىمبموق

فىيجرىمانلكلأن-ا!اشاعرةلثولكما-زائدةالصناثتكونأنرفض

-يكرنلرأيهمطبتأ-لأنهجسماالإلهيكونأنايضأنلكصكليىويترتب،الواقع

الذاورلكرنأنأبضأرشدابنورفض.ومحمولوحاملوموصوفاصنة

-اصامللثم!رسثالىوللحلالم!وبهامضهحزملابنواللحلالأهواءالم!لىالنصلالثمهرس!انى:أإ

138.-136ص-الاىحسقارر.ثحتونالحانرشدلألةميمرن:في2)2("هوممى
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أنألمدمتحيلمنبعثدأمرفهذا-المعتزلةلتولكما-راحدأشيئأوالصنات

يرهانولأ،العالمغهرالعلمانيكونأنيجبماللالعالمهوالعلملهكون

)؟(.بدعهبهالنصريحانإلىرشدابنوينتهى،وجوبهعلىكنللتللمعتزلة

والأكملبالأ!صم،:تكونالالهصفاتأنكنلكميمونابنيترروعنلما

سابقا.نكرنامانحوعلىطنيلابنيتابعفهررالأئبتوالأثوم،

لرجود.ليسوماسببلوجود.ماوجودانمهمونابنسكندالوجودالما

علىزائدمعنىو!جوررله،عارضوجودهالرجردهنالأولالنوعصبب،

وحد.فهو-ه!ببلوجود.ليسماأعنى-الوجردمنالثانىالنوعوأهاماهيله.

لأقاثرتعالىوعونعال!،الالهإنهرماهشه،وحتيدكهذاتههوووحهود.8كنلك

نعرفلأبهخاصىتعالىو!جرده!وجود.لاوموجودبحياه،لاوحىبقلرة،

ماهيةبأنيصرحاناللذانسيناوابنالنارابىمنكلإللهأشارماوهذا.ماهيته

رهو2(.كنهة)معرفةيمكننالأالذىبهالخاصوجودهوابيتهابيتههىا!ه

ىالهولأطعرض،طارئأىعليهيطرأفلاداثمأ،الوجودواجبلعالى

كثيرهوحيثمن!موجودتعرضعوارضوالكئرةالوحدةكانثوإذاعرض.

وشمتحيلاصلأ،تركلبيلحتهلأبسيط-تعالىالإله-الوجودفواجبوواحد،

معنىليستالوحدهاىبوحدهلاواحدتعالىفهو،والوحدةالكئرةعرضعلده

حالثغيرأنهعلىيدلفنلكقد!يمالالهانمثلانتولفعندما.ذاتهعلىزائدا

فىعنهيتاللافالاله،الجسملحركهعرضايعدالذىالزمانيلحتهلافاالمديم

الظاهر.الللنالسامحبابمنقديمإنه:نقولولكناحاث،رلأ!ددمالوالع

تحتواقعجمرتعالىإنه،بوجهمعنىلهبتجلرولأتغدريلحقهلانعالىفالإله

معنىولس!له،ندلاتعالىإنه،الزمانتحتيتعلمامغايربنلكفهوالزمان

الالضال،منوثشريحةالحكمةبثننيماالمتالىانهصلرشد:ابنفلسنةرشد:بن)1(
3طعمرانعيدثحهوومصطنىيصولهوضبطوراجحهصححه،الملةعتالدفىالأللةملاهجعن2-الكئمف

rAA!84-ص!ملهعتائدفىالأدلةمداهجعنالكشفكتاب.مصرالمحموديةالمكتبةلمناشرام689ا

ك!.صفاىحسقارر.ب!كمالمقدمةاتاى.حسيئارر.تحت!للحائرشدلألة:ميمونبن)82(.موص
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تكئيرلاواحدمعنىإلىلرجعالصنا!هذ.فكل6لهه،لذلاحفهالوحدانيةاننلك

فيه)1(.

صنةتكرنإنهابلjحد.الموصوفتخصلأ(لصفةانالممكنومن

لوصنهالرحيدالطريقبنلكفيكون،تخصيصلهايحصللأوغيرهللموصوف

بهللحقحينعل!نتصأتعالىبهتحلقلافهىالسللية،ألصناتهوتعالى

والإيجابيةالسلبيةالصنات!الاثمبهووحه.والندصالاثمركالايحهاليةالصفات

سلبماا!الةسوى!لخصيصىمنفيهايكنلمولوها،تخصيصفيهكلثهماأن

الصناتأنفهوالاختلافوجهاما.مسلوبعلرنظنهكناماجملةمن

وأمامعرفدهالمطلوليثشئجملةمنجزءعلىوتل!ئخصصلاالأيجابية

نلككانإذاإلاعلمها!مطلوليالذاتهنبوجهنميئألعرفناف!لاالسللية

ندركونحنفيه،تركيبلاالوجودواجبتعالىالإلهأننجدفلكمن.بالعرض

إنيلهلأنايجابصنةلهيكونأنيممدحيلوبالتالىماهبط.لاإنيتهفحسب

لماترشلناالتىأنهاثضرورىمنالننىوصفاتماهبته.سكنخارجهليست

ترشدإنها،بوجهلكئيرجهتهامنيلحتهلاتعالىلأنه،تعالىفيهيعلقدانينبغى

وجودهوليس،عدمهيممتحيل2تعالىال!هفوجودلعالى،منهيدركأنينبغىلما

كديموهوفميته،هىأمابميتليسأىحىلعالىقهوالاسطقسالأوجودمثل

الموجدهذاوعنأوجدها،موجدلهانلكعكسوهىأوجدهماسببلهليسأى

أنهأىومريدوعالمقالرالالهأنثلنا:إذانلكلأجلكئيرة)2(.موجودالاتفيض

أنبعاجز""لبسهولناأرمعنىمهملأولاذاهلاولاجاهلأولاعاجزأليم!

ملركأنهجأهلأ"،"لاقولرمعنى،غيرهأخرىأشياءلإيجادكفالةفيهوجوده

لالكجمدعأن"مهملولأذاهل"لأفولناومعنىحى.مدرككللأنحى،أى

ككونإلأاتنقكبفكائنةولامهملةولأوتدليره،نظامهعلىجاريةالموجودا!

فتولناملالهاخرلأالموجود4هذأنأدركناثموإرادهبدصدالممريديدبرهماكل

.41ا-.93ص،-الداىحسىارر.تحتىالحانر!دلالة:مهمونبنموسى)1(

.ا-4142.ص،اب:المرجع)2(نافى
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للموجودا!،موجدئعالىانهعلىفلكوبلل()1(الكثرةنف!المعنىواحد،هو

الرجودفىشئيحدثلاوانهمحدلى،وئديلرنظاموفقيسيرالرجودهذاوأن

الالهونلببرعنايةوفقيجرىكلبلالمصالفةسيدلعلىاوانفقكثف

!محكمتين.

سلبمعناهايكونفعل)0"وصفةإمابهالعالىالألهنصفصفةكلاق

بالجهة(لسلبصفاتولهعمئخدم،فعلهلاتعالىذاتهإثراكالقصدكانانعدمها

نمنله،كوجدأنئدائهمنها-لثسالائمئعنلهمملبكدانهنعرنأالتى

السماءنقولكأنبغير..لابهخاصةسلبهةبصناتالشئنصفانالضرورى

ميمونابنويشماعل.الم!ةبثلكجهلنابسببلهاطعملاالسماءنتولولاخفينة

كيفله!،مادهلامننصفكيفإدراكه؟عنالعتولتعحزمننصفكهف

سكنالمرءلهعرفهأنمايستطعكلاق؟.الإطلاقعلىلهشبيهلامننصف

اللغهوتعجزخلق،بمامطلىوأنهالوجود،محدثأنه-ميمونابنعند-ارو

العقوللاحظتإذامن)فسبحان:ميمونابنيتولنلك.بفيرلعالىوصنهعن

جهلا،علمهاعادارادةسكنأفعالهلزوملحظتوإذاتتصيرأإدراكهاعادذاته

بنلكوتتصيرأ()2(.عهأ)..(بلاغةكلعادلابأوصافتعظدمهالألسنرامتوإذا

وصناتموجود.انهفحسبعنهنعرفهومالعالى،ذاتهإدراكنس!طيعلا

فىيمكننالارلنلكحتيقته.معرفةعنتبعدنالأنهاللإلهبالنسبةممل!عةالأيجاب

عنا.خنىوتعالىسبحانهفهوعنه،تعالىصفالهيسلبإلاندركهأنالواقع

ولاالعتولتدركهلأتعالىاللهبأنوالآلؤنالماضونكلهمالناس)صرحلذلك

الفلاسنه،ركلإلراكه.نهايةعنالعجزهوإلراكهانهوإلاهومايلرك

الأبصارعنالشمستخنىكماظهورهلشدةعناوخنىبجمالهابهرنالتولون:

.1أ-4243ص-2(تاىحسونارر.تحتونالحانر!دلالة:ميمونينموص)1(

الخ....الركق،الخالق:مئلالفحلهنث!ث!ىالنىالصنات)5(

المعنىيفيبمااللنظىالتعبوعنثحجزوثعى:منه،المرادبيانيستطعفلمعنهعجزملطته:لىعى)05(

انيجبمانحوعلىبالألفاظوصفهعنع!زناتعالىنصنه(ن(رشاكلما(نناالمتصودوالمعنىالمتصود،

لصنه.

لأ.ا-4344ص-1(تاىحممق(رر.تحت!الحانر!دلالة:مثمونبنموسى)2(
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تعالى،الألهمنلثرلهناالنحوهذاعلى!سلبفصناتإثر)كهاإ)1(.سكنالضعيفة

اغتادمنننورألريدناالتىصنلالهصلبمننكئران(لضرورىهنلنلك

الألهوصفال!ثخطأفمنونعالى.سبحثهعنهئبعلناألىالأ!جابصفات

1ممتفرعيرفالأول8كعلمنالسوسكلمهككمالنا،لسفكمالهالألهجاب!صنات

و!النم!بةسابقأذكرناكماكوجوثناليسوجود.كنلكومتجدد،فمتغيرالثانى

انهإلىنحسبت!رشدنإنهاالأسطاء،وكتبال!ثزيلكئبفىالوارد.للصنات

فىرشداينبةىأثلمارهذاعنه)2(.صاثرةإفعالصنةأنهاأوكاهلتعالى

العالمهذاموجدلدصناتمنالكريمثمرفىلهصرحماأنفعند.!مممألة،هذ.

وا!ملرة،،والحياة،العلم:سبعةوهىللإثممانالموثولةالكم!صناررهى

منلأنهتلهمةصنلأمثلأ،--العلمفصفةوثككل.واللهصر،والمممع،والأرادة،

صرحكما-يعلموسبحانه2خر،وقتأيعلمولاوقتأيعلمأنهوصفهالمحال

الخطأومنفساد.،وكتفىينسدبماوعالمحدوئها،حينالمحدئات-ألاثمرع

محدثأو:اطكوساصةئئولكماقدحبعلمالمحدئاتيعلمالالهاقندول:انالبين

محثبعلمولاقدحبعلميعلملاالألهانالوكعففى-المعتزلةلثولكما-

أقاىوالمخلوقالخالقبنالمملاطهبنن!يصرحفالشرعالأسح.فىبدعة

فىتوجدكنلكوالراحة،والتعبكالنرم،المخلوقصناتمنكثيرأيعدمالخالى.

ابننكركماالعتلفىي!حاهىبملاوأفضل،لمنحوعلىالمخلوقصناتالخالق

لاأمجسمأالألهكوناعنىالجسمانيةمشكلةرئ!دابني!اولوعندما.طنبل

الألهبأنالجمهورنجدبانوعلبناعنهمنهىنلكعنالسؤالأنإلىبنلهى

1()1.13)الائمورى/البصير"السمعوهوشئكملاله"ليس

اسمباستثداءافعالهنفمشئئةالكتبفىالموجودةتعالىأسمازهوأما

إنهأحد،فيهايشاركهلابينةدلألةذأ!لهعلىيدلإنه.الأعظمالأسمفهو)بهوه(

.)4هص،-ايىحسونارر.تحتىالحانر!دلالة:ميمرنبنموسى))(

.ا-94153ص،انبالمرجعنافى)2(

(r)الالضال،منوللشر!حةالحكمةبيننهما!قالا-فصلرشدايننلسفةرشد:لبن

الكشفكتابالعوادعبدمصطنىلمحمولهوضبطورلعمهصححهلمملةغالدفىالأللةمناهجعن2-للكشف

.AA-vvصالملةعتاندفىالأدلةمداهجعن
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يشاركهافع!هنالمشتمةاسمائهوبطةعر.،فيه!اثماركهولألهاشتتا!لااسم

علىيللإنهالوجود،وجوبيعنىرلهر.(!اسملنا.ملكهايوجدإنهاغير.،فيها

سائرحينعلىكى.الخاصاسمىغه:السلامعل!همتالوالعالى.الالهذا!

اللكئير،توهمفهىافعالمنماثملكةكانتولما،صفاتلهاذاتعلىئدلأسمائه

معنىوتوهمعلثهمازائدأومعنىذيتئمةانوتوهم،صفاتوجودوتوهم

النعلنسبةبحسبإماالمشتقةتعالىأسما،.وبالد(لىبهما.يصرحلموموضوع

لهلمسبولككلكمالهالأرشادلحسبوإماهنهابرئتعالىوهرنكرنا،كماإليه

)1(.تعالى

عنهننفىلنلكبوحدةلأواحدبوجود،لاموجودأيكونبنلكتعالىفالاله

ولينه.يينناالمشتركةبالأفعالوصفهمئللهالكلاموصنهلأنالكلامصنة

للإلهالكلا3صفةائبتواالنينوالأساعرةالمعتزلةبفلكميمونابنويخالف

الكلامصنةالآخرهو،لبتالذىرشدابنأستاذهيعارضكنلكونجدهئعالى،

)2(.تعالىلهالصفةللكئثبتالأختراععلىوقلرنهتعالىعلمهأنبحجةلده

التوراةأنأىمخلوقذور-ميمونابنعند-ل!المنسوبللكلامربالنسبة

ابنلرىحينعلى.مخلوقكلخلقملالماوابتدعهكلامهخلقفالاله6مخلوقة

لهفمخلوقعليهالدالاللنظأما،قديماللهكلامهوالذىالكريمالقرآنأنرشد

الترآنالناظأنأعنى،اللهبإذنلنافعلالألفاظهذهأنأىللبشر،لأسبحانه

فهى،اللهبإذنصنعنامنالتىالمصحفلحروفوبالنسبة،اللهخلقالكريم

وإذا.بمخلوقلس!الذىالمعنىوعلىدثهالمخلوقاللفظعلىتدللأنهانعظم

هناأنهإلا،الذاتسكلىزائدهالصناتأنالأشاعرةرأىرفضرشدابنكان

فىماعاىيصدلىوهذا،قديمالكريمالترانأىاللهكلامأنفىمعهمبتنق

ىأالنفسفىماعلىيدلالذىالكلامعلىلصدقولاالمدلولعلىاىالنفس

.أها-ه53ص-1(تاىحسقارر.تحت!الحانر!دلالة:هثمونبنموسى1()

ا-ماللشهرسنان!والنحلالمللوبهامشهحزملأبنرالنحلوالأهواءالمللفىالفصلالئهرسكالنى:)2(

2-الكشفالأثصالى.صويلئمريحةيلحكمةبقفيماالمتالنهصل1سشد.ابنفلسنةرشداب!و06123.صه

هداهجعنالكشفكتابعبدالحراد،هصطنىاصولهوضبطوراجعهصححه.الملةعتائددرالأدللأمناهجعن

81.مرالملةمحناندفىالأدلة

http://kotob.has.it



Al

يدركهإلهىعلميوجدانهميمرنابنويرىهخلوقأ)1(.الأشاعرةتعدهالذىاللنظ

بهايخبرونالتىالمعانىهذهأنندركحلت!لم،وفالالألهكلمهمالنينالنليون

النطقعلىيتعمائمتركلنظوالترلوالكلام.فحسبغدهممنالألهعندمن

منالعتلفىالمتصورالمعنىوعل!91/91(،)ثخروجيتكلمموسى:باللسان

23/)الأمئال!لبكرينطى2/15(،)الجاهعةفلبىفىفقلتله:ينطقأنغير

وكلامكولوكل1(.4لم2)الخروجتقلكنىأنأ-لريدالار!ة:سكلىويتع33(،

عنكنايةأووالأرادةالمشالئةعنكنايةإما.الآخرينالمعنونمند!هينسلي

طرقمنبطريقعلماومخلوقبصوتعلمسواءالالهقبلمنالمفهومالمعن!

المعانىترتسمننم!فوتعالىانهرلأ،وصرتبحرفتكلمئعالىانهلأالنبوة

ونسبلهابهالمعانىلككتعلقبلذاتهعلىزائدامعنىذأتهفىوتكون،نفسهفى

لدهيوجبلمميمونابنأنإلىأنطونفرحويشيركلها)2(.ايأفعدنسبةإليه

والأزليةوالوحدةكالوجودلهيوجبهالمالخصوصيلأالصفاتحتىلماماصنات

واكتنى.النصارىغرارسكلىوالللكثالتشبلهشركفىيتعانمنخوفأ

إدراكس!ن-ميمونابنيقولكما-ئعجزعقولنالأن،فحسبالسلبيةبالصنات

فحسبريصرحالإلجابيهالصناتلننىميمونابنكاقإذالكن)3(.تعالىالاله

معفبهانشاركهالئىالصفاتللإلهيوجبالواقعفىأنهإلأالسلبدة،بالصنا!

وكامله،مطلتة،لكرنل!نسبتهاأنحيثوبينهبيننانسبةأىننىمراعاه

كنلك.للسثلنابالنسبهأنهاحينسحلىوأثبتوأدرم،،وأعظم

الإلهى:5-العلم

عدممنلاحظوهمابسببنعالىالإلهعلمفهمهمفىالطريقالفلاسفةضل

رثلئةعدشةالانسانبنىفضلاءبعضوعيش،الاسمانبنىأحويلانئظام

الممللنىالفصللشهرستالنى:166،صاباتاىحسقا!د.تحقيقهـحانرا!دلالة:ميموقبنهوس()?

ابننلسنةرشد:ابن5023،1هص-اماللشمرستانىوالنحلالم!وبهامشهحزملاينوالنحلوالأهواء

الملة.عتاندفىالأللةمناهجعنالكائ!ف2ا+لضلى،هنوالشريعةلحكمةلقفيما!مق!انهصلرشد:

.2Aصالملةغاندلىالأللةمناهجعنالكمثمفكنابعدثحواد،مصطنىاصولهوضبطوراثحهصححه

1-ا،(تاى،حسق(رر.كحتونلمححانر!،دلالة:مهمونيبئموسي()2 11L.

62.صوفلس!فته،رشدلن:انطونفرح)3(
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إلىئلكملاحظنهمفىالفلاسنةوانته!طهبة.س!شةاشرار.بعضعيشوكنلك

يدركهاأنهأوالإنسانأفرادلأحويلمدركوشكيرعالمغيرأنهإماالالهأن

لنىأفرلدحياةيسيرإماالالهأنيعنى(لئانى:للنرضوكالنسهةبها.رعالم

لهنظرتعالىأنهأونظمهاعلىقالرعيرانهاووأتمهنظام(كملعلىالأثممان

علىأووالأحتتارالتهارنجهةعلىنلكيهمللكنهويتدرهاويعلمهاالباثمرحثاة

اوشرخلقلألهمامرفوضانوالئاكالثانىللنرضينوبالنسبةالحسد.جهة

لاأنهأرو!نظمهايعلمهاإماتعالىأنهفيبتىذاك.اوهذاعنالألهتعالىعجز

البفمرأحويلانتظاممحدمالنلا!منةملاحظةوبسببينظمها.لأوبالتالىيعلمها

إليهونسبواالنلاسفةأخطاوهكذايدبرها.ولااحوالهميعلملاتعالىاتهزعموا

لأالنالائ!فةسكندكنلكالالهاصبحلنلكوطبتأ)1(.بالعالموالمجهلالإهمالتعالى

تعالىرالألهبالعتل،لأبالحواستدركلألهاالجزئيلأالأفرادأوالأشخاصيعلم

يحاطلايل!اهىلارماإحاطةوالعلمتشاهىلأالجزئياتولأن،بحاسةيدركلأ

علم،بعدعلمتجدديأنهماتغيرالهيوجبالجزئىالعلموبالجملةسكلمأ.به

أيضأوزعموا،الأشخاصلأفحسبالأنواعيعلما!هأنفزعمبعضهموضكالى

وزعمواحدأ،شيئاربالفعلبالقوههوبماعلمهوانالأعدام،يعلملاتعالىأنه

ذاتهخارجشيئأيعلملاأنهأىفحسبذالهإلأيعلملاالألهأنكنلكمنهمفريق

بزعميتعلقفيماميمونلابنالنقدىالموقفوهذا.أرسطاطاليسزعمكما

النلاطدمفهكنرالذىبالغزالىم!أئرفيههوبالجزثبالاا!هعلمبعدمالفلاطسنه

الجسمانى).(.الحشروإنكارهمقديمالعالمأنزعمهمإلىبالإضافهنلكلأجل

تعالىرعلمهشئ،كلويعلم،خافيةص!نهتخفىلأالواقعفىلعالىالالهولكن

لزلولمحدوثهادبلالأشياءيعلمتعالىإنهواحد،علمهبلمئعدداكثيرأليس

نظروإذا.والنقصانالزيادةولاالدجديدأوالتغلريعتريهلاوعلمهبها،عالمأ

لالكفىألمحدامهممازلتمنتظمةأنهاعلىالإنسانبنىأحوالإلىالفلاسنه

22o2صص3،بأثاى،حسقارر.تحت!الحائر!6دلالة:ميمرنبنموسى)'( -r o.

وتحل!وتحت!لتهديم،الدقفىوالأدبالح!ث!رةوالقواعدالسحادةكيمثاهومحهالضكلمنالمنتذالضزالى:)0(

51.صمصر،الجندىمكئبةمنيطلبام،739جابرهحمدومحمدالحلاأبومصطفىمحمد
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فماوجه)1(.واتمأكملعلىشئكللعلمتعالىأنهوتأكدواالجسميةالأخطاء

اونظامارلرئيببدونالوجودفىتحثأشياءترجدأنهمنالالسانلهظنه

عنإدراكهيعجزالذىالانسانمنخطأفهذاكق،كيفاريالعرضتحث

الوجود.فىالأشياءلالكاحداثهنوحكمتهtrعلمإثرأك

نسبةجعلوالألهمالآراءلاللظاسشتجواالنلاسنةأنإلىمهمونابنويشير

لافذاتهسكلمهطلطعةإثرأكعليناالمسنحيلمنأنهرعموعلمنا،تعالىعلمهلون

ذ،لهكانتولمانلك.علىلترىلاقاصرةفعتولنا8علمهنلركلاويفلكنلركها

منولنلكمئئمرع.كلراىوهذاعلمناغهرفعلمه6شالذمائماركةغيرتعال!

نعلمإنهاسواها،مالكلملركةنعالىوذانهعلمنا،علىعلمهقيا!ىالمسنغرب

لأسيكونأنهماممكنيوجودتعالىعلمهأنالتورأةوتعرفنايوجدماكل

فبه)2(.بلا!هالأمكانطي!عةبلبوجهالإمكانطيلعةعنالممكنهذابخرج

كئيرةأنواععل!يسرىواحداليهوثهةالشريعةأهليرىكمانعالىوعلمه

لغيرعلمهولأيعترىله،نهايةلأومابوجدلمبماعلمهويتعلق،متعددةوأفراد

كانواقالإمكانيلنأحدتعالىعلمهلخلصلاوكنلك،المحدثاتإدراكهبسبب

الذاتعلىزائدهصنهليسالنحوهذاعلىتعالىفعلمهاحدهما.مدعلمتعالى

مبالنةغرارعلىالإنسانلعلممباينوعلمه.المعتزلةلرىكماذاتهسكلمهبل

أفكارى"فإنقد:الأنلالاءبهصرحماوهذا.الأرضلجوهرالسماءجوهر

،الأرضعنالسمرا!سكل!كماالربلتولطرقىطرقكمولأأفكاركملبست

8(.-55/9)أفمطا"أفكاركمعنوأفكارىطرقكمعنعلتطرقىكنلك

ولاوجودأكملوجودهأننعتقدأنناإلأذائهحقيتةندركلاأننامنالرغموعلى

يئجددلارأنهذأئه،علمهأنألضأرنعلم،بوجهاثفعالولأتغيرولأنتصبشوبه

بهاوعلمهالموجرداتمنشبناعنهيخفىولأيشاهى،وينكئررلابوجهعلمله

لعالى)3(.لهلنممبلمامخالفإل!نالنسبماكلوبالجملهطبائعهاينممدلأ

أنإنن)فالصحيحلنا.ينسبومالهشسبمابينالخلطعندالإشكالاتوتظهر

523.524-ص3،ب(تاى،حسقا.د.ثحقىالحانرن،دلالة:مهمونبنهوسى)1(

544.ص،3المرحع:ب)2(ننى

.tottL-)354،ب:للمرجع3(نفى)
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المنممربةللكمعانىغيرالمنسوبةإليناالعنايةومعنىا!مصد،ومعنىالعلممعنى

أخر،معنىيجمعهماانعلى(لدصدانأوالعلمانأوالعنايتاقاحدثفمتىإليه.

مبا!ثينا!نمبماكلانومتىالمنكورةالشكوكرحلئتجاغا-الآشكالأت

ر!منسوبةإرالمنعمويةهذ.لعنالتبا!نصرحو.!د.الحقسونله،لهنسبمالكل

طرقى()1(.طرقكمولابلولهإلينا

بماالصانعوغيرالصانعصكلملينئماسعبونررجدأنهإلىنلكمننخلص

!لرايدوعلمهللمصنوع،تابعص!لمهوالثانىلعلمهتابعصنعهالأرل،صنعهلم

العلمكانوإذاكله.بالمصنوعالعليميكشبحىتأملهكلماباستمراريالمصنوع

المصنوععنيعرفولاأبدأ،علمايهالمتأمليحيطلنلهئناهىلاكالمصنوع

بماولاسيكونبمالهتعلقلأوعلمنايحث.بمامرلبطفعلمهحدوئه،قبلشيئا

أماعلمها،لكتسبمنهااللىالأشياءبحشبهتكثرةمتجددهرعلومنا،يتناهى

إنهعليها،هىمابحمبلهاالمقدرالمد!دملعلمهلابعهفالأشياءكنلكفلسالأله

ميمونابنعندوالالهالكئلر)2(،عنافيخنىنحنأماشيئأ،عنهيخنىلأتعالى

صناتمنشيئأمعهنائركأندونفحسبسحالموهو،ذاتهوعلمهعالملهنلك

لبس-سابدأنكرناكما-وعلعهعالملعالىفهوطفحل،ابنيذكركماالأجسام

.(علمنا)3

به:والعثايةالعلمتهدبلر6

لهطبقاسميربعينهنظامالجدحولهمنالموجوداررفىالأنساقنظركلما

لناببينوهذامحدلين،وقصدلغالةتبعاتسيرالطليعيةالأمورفكلكله،الكون

فىاضطرابأوخللأىلوجدلالأنهونظرأصنع.بماعالمأصانعالهاأن

عنخنيةالعنالةوئلكبه،ويعشىأمرهيدبرصانعالعالملهذايوجدلنلكالوجود

)تدليرهأنإلاللعالممفارقتهرغمتعاد!الإلهفهذاإدراكها.عنا!داصرإلراكنا

.546ص3،بأتاى،حسقد.(تحتيقالحانرين،دلاللأ:مهمونبنموسى(')

547-584.صص3،ب:ثمرثعلانى)2(
وابنوالسهروردىطيلوبنسلأالأبنيقظانبن!ىرسانلمجموعةضمن!تظانينحىطنيل:ابن)3(

.541ص،زيدانيوسفد.وئحق!دراسةتراثثةنصوصاربحةالنفيس

http://kotob.has.it



09

وقوىوحتيقتهكنههعنايخنىاصطحابابجملتهللعالممصحولةوعنايتهتعالى

منهوئبربهللعالمتعالىمفارقتهعلى!لومالبرهانإذنلك،عنمقصرةا!مر

لقولوأجزئا.منجزهكلفىوعنايتهللبير.،أئاررجوبعلىيقوموالبرهان

علىتدلالكونهذافىالموجودات!فكل()1(.كمالهابهرنامنفمم!حانوحتر،

بها.يعشانهكمالهدلائلومنأرجدهالهاموجد

نىميمونا!بناجملهاولقدكالعالمالألهعنا!ةحولالاراءاخدكفتولقد

التالى:ثنحوعلىأراءخعسة

ملبرأوناظميوجدولأبالالقاق،يحلثشئوكللالع!،سكنا!ةا-لا

ثفقكيفتختلطالأجزاءيعضأنزعمالذىأفيتورسرأىوهذاطعالم.

ويرفضى.إسرائيلبنىمنكنرواالنقالرأىهذاويويدكق،مامنهاويتكون

ناظمللأ!اءبلبالألقاقكلهاا!أشياءئتكرنلاأنهويزعمنلكأرس!طاطاليس

غدالقمرفلكفوقمالصحبالعنايةأنميمونابنويقصدومدبر.

فىواضحايبلوماوهذابه.إلهدةعنايهفلاالقمرفلكلونماأماأرسطاطاليس

أرسطاطاليس.رأىوهوالعنايةفىالثانىللرأىسكرضه

اتنلامالحلثالاخروالبعضولدبيره،اثهبعنايةا!أشباءبعضتهحلث2

الله)انميمونابنينكرمانحوعلىيرىوالذى.أرسطاطاليسرأىوهذا

وفد.عليههىماعل!أشخاصهادام!ولذلك-فيهاومابالأفص،معتنتعالى

ونلكالقمر،فلكعندانلهصاللهعنابهأنأرسطورأىاقوق!:الإسكنلرنص

طيبعةبحسبهىالعنالةأنيرىلأنهالعالملحدمفىأصلهعلىفرع

لأحالةسكلىوأشخاصهاهىبدوامهاالعنايهتعنىبالأفكوالعنايهالوجرد()2(.

مستمرةليستوأشخاصهاهىأخرىأنواعوجودالأفلاكمنلزموكنلك.شغير.

لمكنولمودوامهاالأنواعبقاءأوجبماالعنايةلالكمنفاضولكنهالوجود،

ريروىبهاويفكريدبرهااخرىقوىشخصكلالالهأعطىئمأشخاصها،بقاء

النوعذلكإللهلحلاجمابحسبنوسكهوحراسةشخصهبقاءلمكنمافى

.991ا-89ص-ا،اتاى،حسقا.د.تحقيىالحائر!،دلالةمثمون:بنموسى1()

.25صه2،نبالمرحعننس(2)
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بتدلعريكونمانظامعلىيجرىاهكلنلكوعلىالائمخص.نلككمالوبحسب

علىميمونابنوعبربالالتاق.بلبنليدريكونلأمانظامعل!يجرىلأوما

منهاجلهيتغيرولايخئللأمطردأيشاهدهامكل)اقلتوله:أرسطاطاليسرأى

كالأمورالشاذنىإلأيخرمرلانظامعلىيجرىاوالفلكهة،كا!أحويلاصلأ،

وكلمعه.مصحوبةالالجةالعنايةانيدولنهاعنىبندليرهذافيقرلالطبيطة،

مننوعكلأشخاصكأحريلنظامأيلزمولأ،قياسسكلىيطرررلايرا.ما

لمأنهلهعنىمدبربتدلطرولابالالقاق،هذايقرلوالانسانوالحروان،النبات

ممسع.الأحويللهذهايضأالعنايةأصحابأنويرى:الأليةالعنايةتصحبه

والن!نمملتعخلافهالوجودهذاعليهماكلوان،العالمقدمفىلرايهتابعوهذا

هجرقدالرباقاالمائلونهمشريعدلامنمرقممنأيضاالرأىهذااعتقدوا

ورئيساليهودىالحاخاممدمونابنحكمكانوإذا1()1(9/9)حزهيالالأرض

لكونأنهالعنايهفىأرسطاطاليسرأىثلدمنعلىمصرفىالد!وثيهالطاثفه

برأىلؤمنننسهميموقابنأنلعقكفهللدنه.عنخارجأىمارق

العنالةأإ.فىأرسطاطاليس

لحلثشئفكلكلى،ولاجزئىلابوجهبا+لنالىشىالوجودفىطس!3

لاأنهعندهمسكلم.قديدبرماوكلوتدليروفصدبإرادةلكونالوجودفى

إنسانإصابهويعللونذاك،يفعلولاهذاينعلانعلىلماماللإنساناسلطاعه

لاماالإنسانالإلهيكلفأنويجوزنلك،بهاستحقننبلهلقدمأنهبالجذام

يصرحونالنبنالمسلمدن.منالأشاعرةفرقةرأىوهذا.عللهويحاسبهيطيق

لفعلمجالولاممئتعه،أوواجبةإماللإلهبالنسبةالطبيعيهالأموربأنكذلك

فحسب،للإنسانبالنسبةالممكنحدوثمج!ي!علقوإنمالثهبالنسبةالممكن

لكونلالاراثهمفطبداشناعاث،عدة-ميمونابنعند-الرأىهذاويلزم

منشيئاالإنسانينعلأنيمكنولايزل،لمفيمامقلرشئفكل،معنىللشرائع

الخيرالالهيعدتبأنجازرأيهموفىلها،غابةلاتعالىوأفعالهنهى،أوأمر

شاء.كذاويقولونالمذنبيثيبوأن

526-527.ص3،باتاىةحسوأءدلحقىيلحالر!ةدلالة:مهمونبنموسى)"(
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منالشريعةفىجاءماوكلمطلالحة،ليست!لكنهااستطاعةللانجسانطن4

ولأعاللوسبحانه،لحكمةتابعةالالهأفعال،نظامسكلىيجرىنهىأوأمر

راىوهذاالموجوداث،كلتئمملوعنايتهثجزشيعلموهوالجور،س!ليهيجوز

اذيولدقدانهالألسانكرنشناسحةالراىهذاولزمالمسلمق.فرقمنالمعدرلة

كدالناضلهصوكنلكتعالىلحكمتهئابعنلكتالرا:يننب،لموهوعاهه

ننتوملالما،تعالىلحكم!هتبعأيحدثشئفكل،الآخرةفىجزا،.ليعظميحدث

كليعلموتعالىسبحانهال!هانترىالمطرلةكنلكالالهسكنالجهلالأشاعرة

شئ.

الت!،ميمونالهنراىالوقتننسفىوهوالههودهة،الاثمريعةرأى5-

حهثوارادة!اختهارطبهعةنوانها!مطلألهةاستطاعةنوالافممانانلكرر

واسدطاعهبإرالله،يلحركوالحيوان،بوجهمعم!جدشيئألهلهخلقاندونيفعل

ولا.الأزلفبىاالمديمةالالهبةللمشيئةوفتأيحدثكقالحيوإنوحركةالإئسان

العدل.لحكمتبعاوالخيرالشريحنلهفالانسانالجور،أوالظلمالالهعلىيجوز

اتنثأ،ئحدثرأحوالهمالإنسانبنىأفعالانيرىأرسطاطأليسنجدوبالجمللأ

لحكمه،نبعاوالمعتزله،الأليةللمشينةنبعاتحثأنهاالأشاعرةوتقرر

)1(.افعالهبحسبالشخصلاستحتاق-مهمونوابن-اليهوثيةوالشريعة

الأندياء،وكتبالئوراةرأىهوالعنالةفىميمونابنرأىأننجدوهكذا

فهوالعقلى.القياسمنوهرببالسابتةالآراءمنشناعهاورميمونابنويعده

أشخاصمنالتمرفلكتحلاماتخصالسنلىالعالمفىالألهيهالعنايهأنيرى

الفيضذلكبهاتصلالذىوالنوعالعتلىللفيضتابعةوالعناية.فحسبالانسان

بحسبالألهبةللإرادةتبعايحدثالوجودفىنئفكل.الإنسانأعنىالعقلى

الإنسانبأشخاصتكونوالعنايةنلك،إدراكعنتعجزوعقولناالاسئحقاق،

وكذاالألهشاءفهكذاوالأجابه،العتلوبالأوللأنالحيواناشخاصلون

كامل()عقلسكافىمنفالعنايةله،ولأزمةللعتلتابعةرالعنايةحكمله.شاكا

52.53-.4صص-3،(تاى،حسق(!د.تحقىالحائر!،دلالة:ميمونينموسى1()
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هاقلرعلىثنيض،نلك.منشئيهاتصلمنفكليعد.،كماللاكمالسطى

رهواليهوثهة،وألائدريعة!معقوليطابقماهوالرأىوهذا.العنايةمنيصله

الحيرانيأشخاصرلهعمتالاثممان،يأشخاصالاليدةالعنايةأنيعتلدمنرأى

فنلكالحهوان.!مخاصمئلالأثسلنانمخاصعنالعنايةرفعيرىامعكس

وفسادالألهحىفىجدأرثيثلأباعلكادا!المرءويلزم،والحسللعتلمناتراى

بنوعمتصلالأله!وثفيضا(،والنطقهاجالخلاثيةالانسانمحاسنويمحوالنظام

فاضوماألاثمخصثةالعتول!ىالموجورروهوالانممانىيالعكلأعنىالأنسان

ماثتهتيرالحسلي!فضهذامنحظهلهنالفردوكلرعمرو.زيدعلى

العنايةفىالأفرادويلكاضلاغر،يهبالضرورةالعنالهةوتكون،ورياضته

اماوالفضلاء.وثصالحون،لكن!يياء،عنايةلرحةفلكلالالسانىكماليمب!حدملي

يكلوالعنايةالنيض.نلكمحموامالهحسبأمرهمهانفتدالعصاةالجاهلون

قواسكدمنقاعدهوهذهوكمالهفضلهبحسبتكونالانسانبنىمنشخص

الذىالانسانبأنافلاطونعنالنارابىنقلبماهنامتأئرميمونوابن.الشريعة

سكنايه-بأنأفلاطوننعتهالذىهوخلىإلىخلقمنننسهنتلعلىا!مدرةلدى

كماله،قدرعلىثمخصلكلالائمخصيهالعنالةلكونبالتالىأكثر،تكونبهالاله

نوعية،لاشخصيهتكوقالعنايةاناىللعقللابعةالعنالهكانتإذالازمهذا

وهذاالالهى.العم!ثصلالأشخاصوبهؤلاءأنواعلاأشخاصالذهنفخارج

الفلسنية)2(.رالنظرياتالشريعهقواعديوافق

ثصهالأنسانينىبأشخاصالالهعنايهعلىمئالأميمونابنلناويضرب

الإنسانبنىأفرادبأحدالإلهعنايةمدىعلىمنهالنتعرف.السلامعليهأيوب

ل!زلللأسامالتقيةرالائمديد،الأعمالوالمسدد،والكاملالصألحالرجلكونأعنى

ابنويش!ر.نلكيوجبلإئملاوولده،مالهفىصرادفهعظيمةمصائببه

يكنومهما،السلامعليهأيوبوجودفىيتدئمككالناسبعضأنإلىميمون

.الكونغوامضهنهىوأشياءعجائببهتعلقتمئلفهوالأمر،

532-536.ص-53لاىحسقا.د.تحتونالحائر!،دلاللأ:مثمونبنموسى1()

536-538.ص،3-ثمرحع:)2(ننس
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السلا3:علطا!و-ثتصةتنس!اتخمسةهيموناكنويذكر

تعالى،غد.لالطالحالصالحلممريةعلىثليلهذاان:ننسهأ!وباحمنهسير

الالهلههمللمكيفوتعجب،إهمالوهذا8لهواطراحاالالسانىبالنوعتعاونا

ئئليدأالالهلهعلمكانانهنلكا!وبرزسكم.18تدللروأهملوخ!د"الانسانصنع

انأثركيتينيأعلمأالالهعلموسكنلماالمتائمرعون،جمهوريعلممانحوعلى

هذ.مل!يدركهاولاإنسانلكلمضمونةوهى&الالهمعرفةهىالحتيتيةالسعادة

خطأ،رهذاوالم!الصحةفىثعمعاررهلنلهظنالمملامعلثهأيوبوكانالهلايا،

.الحيرةنىاوقعهالذىوهذا

أئامعلىاستحقاقأالسلامسكليهبأيوبنزلتالتىالبلاياأنالهثاز:حمدسير2

علبنا.خافيهالعقالطصكليهانستحقالت!ونتائصناارلكبها،

جزائه،تعظيمسببهامنها،بريثأكاناقالمبلاياهذهالشوحى:بهلداد3

.العرضأحسنسلعوضانهوتعنى

وجهيطلب.لالنلكتعالىبمشيئئهمرهرنشئكلالنعمتى:حمموفار4

أنلهلوجبوحكمتهوعظمته،الإلهينعلهماكلفىحكمهمقتضىولاالعدل،

أفعاله.منحكملهإدراكعننعجزنتصنابسببونحنلريدماكليفعل

فيعود،النوازلبهنزلتالذىلجنسانيفمفعملكبوجوددال5-إللاهو:

ابنويقررثلاطة.أومرلينبللكبدالشفاعةتدمئمرولا،حالاتهكأحسنالأنسان

الشريعهواليفاز،أرسطاطاليسرأىيقابلالدمالخ!عليهأيوبرأىأنمدمون

عليهألوبوبخفتدابياهووأماالأئ!اعرة،وصوفار،المعتزلةوبلدادالبهودية،

هذهبهنزلتكلفواسللكارهالبلايائلكاستعظامهبسبببالجهلووصنه

بكونيتعلقوفيما11(،بأفعالهالإف!ادةفىواسثطردخيرا!فاعلوهوالمصاثب،

الذى-مبمونابنيذكركما-أرسطاطالبسرأىيشبهالسلامعللهأيوبراى

السلامعلبهأيوباستمرإذاصحيحفهذا،الانسانبأشخاصعنايةلاانهلزعم

يفشاعلماالإلهعلمعندما،الصوابإلىوعادوأنابتابولكنهغفلله،فى

556.56-.صس-3،لاىحصقارر.تحقىالحانرو،دلالة:ميمونبئموص1()
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والمالالصحةفىالسعلأةوليست.تعالىعباثتهفىالحتيتيةالسعادةانوأثرك

أنهيعنىوالذى،عليهالنزولفىالبلايااخنتعندماالأمربدايةفىلصرركما

الإلهعلمهبعدلكنهالالممان،لأشخاصبكنايةلاأنيظنالأمربدايةفىكان

نلكفىوهوالأسمان،بنىافرادلكلشاملةلكونالعنالهلأانأدركيمينياعلمأ

وعنايلهالالهتدليرفإنربالجملة.ميمونالنزسكمكمالأرسطاطاليسمتلدأليس

لاتعالىأنهنؤمتلنويجب8ونعشندبربماوعنايلتاتدبيرناتاثمبهبالعالم

فىوعنايتداخلقبماتعالىسكنالهتهلينوالتمئمابهإلياهو،قالكماخافيهعنهتخنى

قصدنا.يباينالألهىا!دصدكفلكفعلنا،فعلهيشبهلاكمافحممب،الاسم

كعلمنا،ليستعالىعلمهاننتلينانالسلامعليهأيوبسفرمنوالغرض

كلالالسانسكلىتممهلوعنثئذكتدليرنا.ليسرتدبدرهكتصدنا،ليسوكصد.

فىشكوكأتزيدهلاالمهئكةالنرازلوتلكبه،لدزلالدىوالكوارثالمصائب

الأفعالصفاتوجودعلىميمونأنيؤكدوهكذافله)1(.محبةلريدهبلالاله

فتلببرلغا.شسبلمامغايرنحوعلىلهتدسبولكنها-وملبر،عالم-للإله

الألهلدبير)وأما:باجةابنلقولال!دبيرات.وأشرفومطلىكاملللعالمالاله

وهذابه،لشبهاالمعانى!دربعنالنسبهبعلداخربوجهلدليرهوفإنماللعالم

ربينبينهالمضنونللشبهتدلطرلهقيلإنمالأنهأشرفهاوهو،المطلقالتدببرهو

لأننسناتد!ب!رناغيرللعالمالالهلدبيريكونالنحوهذارعلى()2(.العالمهذاايجاد

الاسمفىيكونوبينهبيناوالالئدلراكالأطلاق،علىوبلنهبينناشبهوجهفلا

فحسب.

بخلقهاالإلهيكتفىفلا،الموجوداتبكلالإلهلطفللجميعواضحاويبدو

جمعبا.يعلمهاال!ىالمخلوقاتلالك،يخلقبماويع!لىيدبرانهبلفحسب

ولطفهوعنالتهوتدبريهعلمهيدركعداههالكلالإلهخلىكيفلةفىفالمتأمل

أعضاءحركأررتدرجفىبجلاءيظهروهذا.والإنسانوالحيوانبالنبات

للاخر.سكضوكلرمجاورةالحدوان

562-563.صص3،بكاىحسقا.د.تحتونالحائر!،دلالة:ميمونبنموس)1(

رسالة،لبلانبثروتطنهاردلرام،689فخرىماجدلهاوئدمحقتها6الألهيةباجةابنرسانل:باجهابن)2(

83.ص!متوحد،تلبهر
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سابقأ-فكرناكما-الأسماناشخامىفتطليسالال!ةالعنايهتاثمملوهكذا

نلك:سكلىمئالأميمونابنويضرب.والحيوانالنباثأشخاصكفلكتئمملبل

اللينكئيراجزاثها!وماصلبةموخرلهاأنوكيفالالسان،ثماغخلقكيفيه

نلكدلأثلرمن.لمخلوقاتههالالخلقفىالواضحةالالهىالاعجازمنوغرها

الأوفىلهاختارالاسانخلىعنلماالالهانايضأالخلقفىالالهىالاعجاز

مثلأ--حعلتعالىانهحث-والأشاعرةالمعتزلةصرحصكما-والأصلح

النحوهذاعلىفالخلق.الطولمنواحدمقدارسثلىالحاجلونوشعرالأشنار).(

النعمتلكولسبب.والأوفقوالخيرالأصلحالمخلوىلهذايخلقالالهأنيعن!

واياه:وتعالىسبحانهالالهسبهالةعليناوجبتحصىولأتعدولاالتىالكئيرة

13/14)اث!..(.)التث!ةتعبلون

المفارقة:7-العقول

أوالوجودأنLslالماء،عينعنالماءينيضكماالالهعنالوجودينيض

لنيضمنهالالهىفالجوهرهناومن.تعالىالالهفيضأوفعلمنالحياة

النيضوشمتمر،الفعالالعتلإلىتصلحتىالنيضفىتستمرالتىالمنارقات

وشمنمرمنهاتركبوماالأولىالمادةربعدالتمرفلكعندالأفصتشهىححى

الكاملةالد!وثيهالشريعةفىنجدهماوهذاوالنسادالكونعندينتهىحتىالفلض

بأكملالإيجادلبتدئفعنده.ميمونابقفبلمنالنارابىذكرهماوهذا)2(.العالمة

الكونس!ليهيسرىماإلىنصلحتىوهكذاالأنقصيتبعهثمالموجودات

بحسبالوجودمنقسطهموجودكللأخذهذهالوجودمراحلكلرفىوالفسماد.

).(رموش!حق.
مثمون:بنموسى795-895،صص-3،لاىحمقارر.تحقىالحائر!،دلالة:ميمونبنموص1()

ئمختلهوسفد.صححهالالهىرالحلمالأولىالنلسنةنىجالينوسعلىالقرطبىميمونلبنهوسىرد

iكلهةمعلةثشرتية،لحلارالفرنسىللممهدمطبعةام،939ماوهرترماكس 6مه،!مصريةبالحامحلألآديب

82-83.صمى3791،با،

الئفراهليرسالة6السماوالعماعةالسنةأهلاصولالأث!عرى:الحم!نايوطظر:التوضعمن)..(!مريد

.344-.صصالجليند،ال!مثدمحمدد.نفون

4.03ص-2،قمم!حسقارر.نحنىالحانر!،دلالة:ميمونبنموس)2(
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(لمفارتةوالغتولجوهر.)؟(.فىوعلله!للعالىفهوتعالىل!كالنسبةرتيته

ثلائةالمخلوكاتاوالموجوداتأنحثهالالاحلثهاالتىالموجوداتبحدى

:مهمونابنماينكرنحوعلىاصناف

!محنكة.وهمالمنارفةاطلعنول

الأفص.2ءخسام

الفلك.تحتلكعالدى!تغيرالداثمةالأثعماماعنىالأولى3ءلمادة

محدتحديدفىرايأيقطعوالموسكر.،صطاطاليسانمثمونابنوينكر

علدهاانقالوا:خسمونالأفدقعلدانظنلماولكنهالمنارقة،العدول

بأنهاجزمواالنالممفةهنالمتأخر!لكنأرسططاليس.!نلكوسلم،خمسون

)2(.النعالالعتلمنفيضوعتولناالفعالالعقلهوالعاشروالعقل،عشرة

ئاب!شكللهاليسمالمونابنيممميهامانحوعلىالملاطكةاوالمفارقةوالعقول

ئرشت)رفىميمرن:ابنيدولطليغتهموعنمتعلل!.صورأيأخنونإنهمبل

رجالأ!نقلبوناحيانأأنهمعل!3/24(..)ثتكوينمتتلبسيفبريققالواربه

صرحوافقدم!طكة،ينقلبونوأحهانأارراحاينملبونواحيانأندماءينتليونوأحيلألأ

بل،الذهنخارجحمممانىئابتفمكللهمولس!ماثةفوىليسوابأنهماالدولبهذا

حتيتةمعنىفىينكركماالمتخيلةا!موةفعلبحسب.اللبوةمرأىفىكلهفلك

مراىفىالملاطكةيرونقدايضأالأندياءفإننساءاحيانأ:قولهموأماالنبوة

كدبامرأ!لينفإذا،السدمعليهزكريا،قولإلىيائم!نساء،صورةفىالنبوة

غيرالمفارقةالعتولكانتولما5/91(1)3(.)زكرياأجنحتهمافىوالريحخرجتا

نلكسمروبسببعظح.ارتياضلعدإلأجدأسموفإدراكهالنلكجسمانية

أنهامنهايبدوأقاولمهمظاهرأنأعنىجسمانبلأالأ.سياءك!تبفىالملائكلأتبدر

كلهونلكنعالى.أوامرهمن!فن!وأنها،الانسانصورةوصكلىومنحركةجسمانبة

درنوجودهممرنبة،كاملوناحباءوالملاطكةالمحلكة.وجودإلىالذهنلأرشاد

16-23.صص،فاضلةالملينة(هلأراهالنارلى:1()

2850.103صص-"ىحصقارر.لض!!حانر!هدلألة:ميموقيبئهوسى(2)

(rنانى)،116.ص-ا،المرحع
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فهىاحياءكونهمإلىللإرئمادالط!رانحركةواختهرتتعالىالألهوجودمرتبة

ابنبهصرحماوهذارأشرفها)1(.المكانيةالناطقغيرالحيوإنحركاتأكعل

لقسدلأفهىنلكولأجلالجسمانثة،منبريئةالمنارقةالعدرلانمنطنثل

والاستحلأ4النتصعنمنزهةوهىالفساد،أوثكونعليهالهسرىولاضر!رة

كنلكالمفارفةوالعنرلنعالى.اثهبرريةشمنعأنهاإلىبالأضافةوالنغير.

تعالىوهووسلطها،ومبدرهاأرلهاهوتعالىالالهربانهة،وارراحإلهيةفوات

هىالأجم!امبلالأجسامإلىنحتاجلأرهىوالتم!رمد،واللتاءالدواممعطثها

إلبها)2(.المحناجة

العقولذلكعلىويتيسالألهحتيتةإثراكناعلمإلىهيموناكنويائمير

اكهأمامداثمارهىصكليه،هىماعلىإدراكهاالالممان!سلطىلاالسالمنارقة

الموجودهوإدراكهيمكنوالذىالدرام.سكلىبهاتعال!عنايتهلشدةيديهوبين

العتولمرتبةدونالوجودفىومرتبته،وصورةمادةهنالمتكونالطبيعى

التىالأشياءوكنلكعناأيضأهرخنىالمفارقةالعقولوجودوسبب.المفارقة

أفعاللأنرنلكعنا،سستورةأيضأهىالمفارقيةالعترلوجردهاسببيكون

إدراكناضعفنلكوعلةارلياض.بعدإلأ،لرهايظهرلاخفيةالمفارقةالعقول

الناسأنسمونابنوينكرحقيقئه)3(.حيثمنالمنارقإدراله.صعوبةوكنلك

سطيناصحارهىالتىالفمسحاممةوبخاصةالمادةدواعىمنفيهميوجدمابسبب

لأفهموالنكاحوالمشربالمإكلنشتهىبهاوالى-أرسطاطاليسذكركما-

علىعملمنالبشربنىمنالعالمالعافىلنلكالمنارقات،إدراكيستطيعون

الإلهرأسهاوعلىالمعقولاتئصورالإنسانفقايهالمعقولأ!.لدثركلقليلها

غايتهوجعلالفكرعطلمنفهوالالهعنالمحجوبالجاهلأما.والملائكة

ماوبالجملة.العقليةالتصوراتللكإدراكعنالجاهليعجزلنلك.اللمسحاسة

.ا-16117ص-\،أتاىحسق(صد.نحتىطحانر!دلألة:ميمونبنموسى)1(

وبنوالسهوردىطنيلرابنسينالأبنيتظانبنصرسائلمجموعةذممنيتظانبنصطنيد:بن)2(
ريدين،دروسفوتحق!لرايةترثلثة،نصوصاركحةالننيس

.4410651ص

.29101-390صرصأ،باتاى،حسقارر.تح!!،youدلألة:ميمونبنموس)3(
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العقولأحدأوالألهسراهالميتافيزكى،،عليههرهاذ!حوعلىمنارقهو

المادةلككبسببألهاعنىكدورشا،يسببإدراكهاالممكنعيرهنالمنارقة

وليسفيناالسببإذ،تعالىالالهإلهـراكسكنمتصريننكونف!ناالموجوثمالمظلة

ان!جيالأولفإلريك4؟(.النلومرأىفىيلركئمئفكلغامممتورالألهأن

كمالهفإفراطلنلكوجود.والماكملعلىرجود.لأنوجهو،لمأكملعلىيكون

يبهرنورهوكماكمالهانأعنى،الدمامعلىتصور.علىنقوىفلالهبهرنا

على!درشامحمانندعىأنيجوزلأوبنلكغه.الأبصارفتحارالأبصار

غولناضعفهوالمم!ليالعكسعلىبلالالهوحودطليعةإلى!ححإدراكه

2(،وصيأمادةمنفيناووجدمابعمببإلراكهعن

انكماألهالنارابىيعرفنابهالقيامالمنارقةبالعقولالمنوطللدوروبالنممبة

الفارابى-يصفهمكما-الروحانيونأوالمفاركةالعقولكنلكالعالميدبرالإله

مانحوعلى-واسطةتكونأنهاأى(0)3الأفعالجمعسطىوماثمرفونمدبرون

منلهخرجمافكل.الموجوداتمنلونهوماتعالىهالاللون-ميمونابنيذكر

الصورةفمعطى،نوعهننمم!منمخرجإلىضرررةمحتاجالنعلإلىالقرة

فىالموجودبالفعلوالعمكل،النعالالعتلوهوالعتلرموجدمفاركة،صورة

ينعللاالألهأنف!همريةلأالذىالأمرالفع!.العقلمنفيضهوالأنسان

والنارالنار،بواسطةيحرقأنه)فكماالمنارىالعقلبواممطةبلمباشرةايأشياء

وتكوقمنارق،عتلبواسطةيتحركأيضأرالنلك،الفلكحركهبواسطةسحرك

أنرقولناالأفص()4(.ئتحركبواسطئ!الذينالمقربونالم!لكةهىالعتول

ولكننا.إسرائيلبنىمنالمدثين!نسكندمتبولالملاطكةبواسطهيخلىلعالىالأله

هرلاءفإننلك.عنللئعدلرالفلسفةومصطلحاتالعتلىالنظراستخلشاإذا

الفلسفهودحليلاتتنسيراتيرفضونأنهماعنىنلك،يرفضونالمتددنين

لكوينكيفيةتوضيحفلك:سكلىهثالأميمونابنريضربالدين!ة.لمنصوص

494.94-ه948،94-.صب3،اناىحسق.اعهتحقىالحالر!،دلألة:مهمونينهوسى)1(

.1ا-2صاثندملة،الملينةاراءالنارابى:)2(

151نبالمرجعننى)3( 60 LsA.

286.ص-2،:المرجعنفى)4(
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بن!منالمللينينلديالمقبولال!نسيرإلىفيشير،المراةبط!نلافىكاالج!نيمن03

الن!منلرجل!لواضر.وصاالجهلسكمىإوما-كااشدع:بقوله.إسمرانمثله

و!صورالمراة7طنفى!لخلملكا3!ب!عثالأله7أنال!رائثلثحكئاء،ثهميرعمو3-

منهوحكمةالكهحقفىر!لرةمحكظمةهذاويرى2!قهلهنلك-عجبه!لاءرر

؟الجإلحهـيأيميرهخببه!بنحرقإ،لأمتكارهئارمن3،جممي!مالملاثإنأيضبا4نكث!ما!دهثع؟دكعالىس-

جمينيةإليتلينططنجيكر/لورلأءمالمإداثمتاكلإ.!برثىاثهإ)،1يخىفئمبكغا؟كالههـ!ك!

الخدلهتةالناسطيماا!لوى!أالذى+ثتهلممونه!كإسعليىليالصرأهفنئ":طنثجنئملاك!يغإ

لهكلتبدا)إما:نجيلموقابن.كا!تبرللجمئبل!نلبظلحضموتى،.حنجيكهيمت!كوكأ*ال!ق!-،؟-إ

ئممبموصوبى؟قوهالمنى!ب-+يدثه-حع!؟ءف!بمإسؤأه!ل!3بنىممدهنىأحد-لهدصد

المصوهرالببل!العتالفل!يبن!جميه!الصبويىوأد!إ-ع؟البصبىهى،إلإعخمامفذ؟

هذهمعنىينهم؟لأ؟تة!نننقإ"ميط)ظردائماةانخكماء4ينكزايذىألعالمأ4صاه!
؟//ولص-؟!3كا!!*-13!!طى31ت؟ص1ء":-3!/سىءلأكا43/سد3/سلأ+-9-ء؟لأي!/!-!*-علا-!"-3-3*3!!وو،-*؟!،،7*؟،جكد

ئدبركالالىالشبئدلاالنإبكلةالتوياج!د؟لمبىهتيأيجتق!ثنةكا؟دألضينبربيد!ة!ع؟كاالجالبه؟

آ!بؤىكذةقؤة!منآنيجكيمء!هو!!لمبنالاثم!بمغللهمايخحكبإءصيهرحيأقد-لخاسبما

--+!.اع:سء/01،/،!،لأ*علا)ء-3،لا?ة!/،!رلا.3-ص-ى+!،لأ!*إس"ولحس"+غ--لى

ما"*واجد!فعل!كالفاكوةكلن.بىأئيالعالبمفىإلميدوثةإلويفيا!ب.ييببمإلدي!بهه"

"لاوأخدأقنكأ%ئيغليئمقد،لهرني".يراسملصجميمفيلآببني!نببربئفيءل!مخحبيمجمي،

آلقوي4!جملعحالطهييوهذه؟ا؟احدةرشالةيلإديإدظ.البل!انول!!ممالدكأ!!يو!!

2(.الت!نجفهإأشسمبىالطييعقة؟وابنمنمنإتتةالسخضييهأإلتميكؤمحنمئلبن!ز!دبرجمم!

من"بىاندقننإلقلئتبتة"نجلزدفييإليني"أيحأوذكأنبهمؤن-اين%د!تبهليإلملفإلي!م!وجمبن!
.-!.(غ9بر-?سء؟+n.،*-!ف3س،،بم"ءلا.تص.!3!*كد!رر--لأض! خ!+/صت

فبرإجهالدلنيه/،كألينتهبوص!لف!ميلرلمهفىالفل!بمفبمال!لألثاظ!و-لماسنئثخبد)بهئخييبض!

ط+ط!"3"9؟*،ءطىءص.-!ىءبر"+)2!.نرلأ.-لملأءص،!طس،،-زر-ص(ءلا-؟!،3-!*.!؟!ر-

خثمعإبىك(جممراضبمامدي!باإ؟يوضبيحىهدفىالبهمييقبىلملأتجافهفيبضبيخيى!ب!*(الدلبنزز

إالئظبرلإغئل!فضبدنالرالل!؟الدلبنفيجا!ما!ا6بئنبهلابنبهبمئيألمبعابب!ورزخاضمهأ؟اكالنريه!ءا.

مهمونابن"اسئخدمهالذىصلا-"*..!*!ع.2--ةي

...*.ء-ر؟دج*ش!/المثإل-إأييهدكس*ائن-الدلييهيال!يمبهير".إينصبر!ئنيبي-ك!،-إلتهيبي

صكبن!،ص!خذه-بىايففشفةم02ل!ننبيناليوف!قيفة""ا.:ببنالبووذالمتلننابنن.يبرقفابتو،ضليح

الحتئنمآدةألأنثىثعطنىعكنذفآ!+لئمالجنننلنولصآنإلتئأشار.الذىالفارابى

/،-/-لا00،3رز3+لا!ر":!!!!إ-!3.س!رز*ر3لا،"ع.*3سسسص،!.-،--لم!و.ء:!:/-!-ول!

!/،--،نم-،!32لىحه،-7لإسصءلم-3

/!لمبر.ى.!لأص2ء92مبن2،بأتاى،حسينا.د.لحتيقالحانرين،دلالة:مثمونبنموس1()

3.:الىءخص،ت-?زر!.كا،،./،؟.292ص،2ب:!مرجعنافى(2)
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فصالفالأشىرحمعلىوردإذاالمنى)فا!نالنارابى:يقول.صورتهوالنكر

تتحركقوةاللمنلكالمنىاعطىالانصانصورهثلبولالرحماسكد.تدماهناك

ربالجملةعضوكلوصورةالاسماناعضاءالدمنلكمنيحصلأنإلىبها

للكدورعلبىهيمونوابنالنارابىيركدالنحوهذاوعلىالاسان()الأ.ا.صرر.

الأله؟شبطداالدوربهذالتومهىهلولكنالموجوداث.تكوينفىالوسانط

سبقمما!الموجوداتلدكوبنالحفبنىالناعلهىالوسانطهلاخرىوبعبارة

سرىليممتالوسائطانعلىلهوكداقالنارابىوكنلكمهمونابنانلنايتضح

الأشاصةأنكرولقدالأله.هوالحتيتىالناسكلولكنالموجوداتلأيجادأسباب

فىثورأللوسانطانقررالذىرشدابننقدموضعجعلهممماالوسائطلور

بإفنهومرئرةاسبابأكونها-رشدابنعند-بالطبعولكنهاالموجوداتالهجاد

لكثماعرة:نتدهموجهأنلكفىرشدابنيقول،للوجودوحنظهلعال!الاله

لإيجادتعالىاللهسخرهاتعالىاللهجنودمنجندأ-اكللىهماعرهيتصد-)فينكروا

السماوية،الأجساموهىخارجمنلهاسخرهابأسبابموجودالاصنكثلر

الطبيعية،والتوىالننوسرهىالموجودالاللكفواتفىأوجدهاوبأسباب

الحكمةأبطلممناظلمفمن،الحكمةوتحلاالموجرداثوجودبنلكانحنظحتى

1()2(.الكنبإاللهعلىواف!رى

وهذا-اللهوثيةالشريعةبينوالأخللافالشبهأوجهإلىميمونابنويشلر

ميمرنابنفدذكرالمفارلةالعقولمشكلةفىرارسطاطاليس-ميمونابنراى

53.صثفاضلة،الملينةاهلراء2النارابى:1()

حيثالمراةيطننىالجنقنكو!كينيةئوضثحفىميمونوبنالنار!ىهنكلأارساطاليسسبقولقد).(

لنل!،بالحركةالحلقويمدالصررةعليهاطبعلاوالنكريالتوة،اكثىلىموجوثالعنقه!لى(ننكر

النكريقارسطويراصم:كاهلحممنحسنينظر:!ئوضثحمن!مزيدالأنثىهنوألوههةثلسيةكثرالنكر

شس،!حاكحلأثبلاتكلثةهنشورة،غوهاثشورسالةطحليث،!حصرثىالنريىو!فكرالشركلى

الح!ان:علمفىارسطاطاليسالبثعلىنلدفىالباحثاغمدولقدا.ا>-1اAصم،هـ/04110991

animalum, by: William Ogla (the works of Aristotle under"!3،ل!:حلمأهل!!ملا!فث

-editor:.W.D Ross) Vol. ,V Oxford at the Clarendon Press,,2991,4,21-02 .p a972
b972.

هلاهجعن2-الكئمفا+لصال،هنالشريعةالحكملأبقنيماالمتالانهصلر!ابنفلسنةرشد:بن)2(

الأدلةمناهجعنالكشفكتابعبدالجواد،مصطفىاصولهوضبطوراجحهصححه،للصلةغائدفىالأدلة

.118صلمملة،غاند
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الذىالثانىوالعتلالأولىالعتلاوجدأرصمطاطالس!عندالأولالمحركان

!نلكيحركالذىالعتلإلىنصلحتى،الأولالعتلعلتهالئانىالنلكيحرك

من0Uا!تداوالأجسامالمفاركةشتهىوهناالناعلالعتلعلةوهولهليناالذى

يبا!سكلركل،الأجساميحرن!العترلمئلوهرالوجودالواجبالأعكلىالنلك

أولسببوجودالضرورىهنوبالدألىمعنيلن.واحدلكلصارلنلكالآخر

اجسامالأفدىأنكنلكارسطاطالسوينكرارسطاطالس.راىهوهذالكل

!موجولمالمناركةوالعلولمباثئها،وندركشصوروأنهارعتل،نفسلهاحيلأ

وكل!محركهذا!واسطةوهىالأولالمحركسكنفائضةالوحودفى

انعلىالمتابلفىاليهرثيةألاثمريعلأوللصالوجود)؟(.فى!كائنةالأجسام

أنهابلمثلأكالنارميتةاجسامأليستفهىمدركلأاىناطقةحيلأالأهصعتول

كال:النلا!منة.يتولكمالهوئسجدوتمجد.تممبحهلربهامطبعةحيوانا!

بأنكنللتالحكماءوصرح91/2(.)المزموراللة!معدتنطقالسموات

يتولهمانلكوعلىكالأسطقسات.مبدهأجسامالأحيهاجساماالسموارر

يكونمتصورامدركاالفلكأن-ميمرنابنيرىمانحوعلى-ارسطاطاليس

العالمانالفلا!منةويرى)2(.المجالهذافىالشريعةتنكرهمالجملةمطابتا

وهذابه،لثرممارتعلمالأفهصوتدرلأ،الفلكهنالفابضلأالتوىتدبرهالسفلى

لجم!حطأإله!فرليجعلهمما)وقال:التوراهعليهشصمامعشفى

و!التعبدأنلاالخلقلدثبلرواسعةجعلهاأنهيعنى4/91()التشيةالش!لي!

ومعنى1/18()التكوينالخبينوتفصلوالليلالنهارضلىولتحكم:ببيان

هوالذىوالظلامالضوءمعنىعلىزائدمعنىوهوبالدثبيرالاسشلاءالحكم

رلتفصلعنه:المعقولهووالظلامالضوءمعنىلأنالتريبةوالفسادالكونعله

يعلملألأمرهاالملبريكونأنومحال22/9()الخررجالظلاموبونالنورلين

هنا()3(.يقعماذاعلىالتدلطرحفيفةعلمإذالدبره،الذىا!أمر

287.ص-2،اتاى،حصق(رر.تحتىالحائر!،دلألة:ميمونينموسى1()

287.288-ص،2-المرحهع:لنس)2(

928.ص2،ب:المرجعنفى)3(
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وجودسطىلمصفالدوراة،شرعىثليلإلىيحداجلأ!ملانكهووجود

وارسطاطاليسألاثمريعةبهصرحتماهذااجساماليعتوالمحلكةالملاثكة،

أرسطاطاليسفيهيطلئ(لذىالوقتفنىالاسمثةفى!نهاالاختلافوجهلكن

مقاللفىاليهوثهةالائمريعةسكليهاتطلقالمناركةالعتولالموجوداتهذ.على

المنارقةالعتولانفىالههوثهةالشريعةمعارسطاطاليسويلتقالملانكة.اسم

كونسببوهذاالأفصتحركوانها،والموجوداتالألهلينواسطةالملاثكةار

ايدىعلىأفعالهتكونا!هانسكلىاليهوثيلأألاثمريعةوتنص،الموجودات

نلك!انإلىميموناينوينو.ملاطكة،سسمىالاسطتساتحنىالملاطكة،

غهتفالضالمعقولاتإلىينظرعندماالالهأنيرىالذىأفلاطونرأى

يعنىلفلكهلوالموجودارر،ألالهبينرساثطالمحئكةوكونالمرجوداته

ملانكةكلهااثدرىلأنيالطبع..لا،الوحود؟أشئونليلبربغيرهيشعقالأله

برأىألاستعانهأوالمشورةأوالرويةاوالنكرةعنالالهتعالىأخرىجهةومن

الهنجدكنلكونعالى)1(.سبحانهخلتهالذىالوجودنمنونتدليرفىالاخرين

والأفصهىالألهخلالههاخالئةالمفارفةالعقولأنعلىالثمريعةتؤكدحينعلى

:)وضاكملمونابنبتولقدلمةارسطاطالس!عندهى.المدبرةاالموةفيهاوجعل

فتأملالملاطكة،رتبيمنحوقأدائهاوبعدرسالدهمإتمامقبلرجالأيسععونفيل

هوإنماالملكمرأىكلرأنمافعلهومصمعنىأنجهة!منبينكيف

هذافىايضأارسطونكرهفىفلبس،المدركحالةوبحسب.النبوةبمرأى

الأشياءهذهيعئئدكونهكلههذافىيخالنناالذىبلالائمريعهيخالفشئالمعنى

،مخلوقهذاكلأننعلتهدونحنهكذا.تعالىعنهلازمةأموروأنهاقديمهكلها

خلقالذىوهولهاالشوقثوةالفلكفىوجعلالمنارقه،ا!عتولخلقاللهوأن

معي!فقوهذانخالنه()2(.هذافىالمدبرةالقوةهذهفيهاوجعلوالأفصالعقول

حاثثصالعالمأنعلىل!صالتىاليهوثيةالاثمريعةنظرلوجهةالعامالإطار

العالمبقدمالقائلأرسطاطاليسرأىمقابلفىلعالىالألهفبلمنمحضعدم

.اللزومجهةعلى

192.292-ص-2،اتاى،حمون(!د.تحتونالحانر!،دلالة:ميمونينموس11(

492.ص-2،:المرجعنافى)2(
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الثلثالفصل

الطبيعيات

على:يشمل

اليعالم::أولا

العلم.حدوثمذهبانصاراللةميمونابنانهقد

العلم8قدمهذهبأنصارأدلةميموناببننهقد2

وحدوئه.العالم!لممشكلةمنميمونابنهوقف3

الوجود.غايةئلأليأ:

-155-
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الئالثالفصل

الطبيعيات

الألهوثودعلىالدالهالمتلماتارلكللةمهمونبنموس!Ltlau-oكعد

الممالممةثمقلمةعلىمعتمدأجسمفىقوةولاجيمأليسرانهووحدانهته

هنأصبحلفلككدعالعالمبأنضكموضأىدوننصرحالنىوالعشرين

وحلرئه.العالمقلممشكلةمنالحتيقىموكفهسطىنتعرفأنعليناالضرورى

العالم:اولا:

منأنهإلىننو.أنبجبالعالمقدممشكلةتناولفىنخوضأنقبل

بعضهماق،والتحليلبالدراسهالمشكلههذهلتاولواالتينالباحثينعلىالملاحظ

نلك!اجلبالقدمتصرحميمونلابنبعدنهانصوصعلىدراستهفىاقتصر

ابنسكندالراىثذاانرغم.العالمبقدمالقاثلأرسطاطاليسيقلدأنهزعموا

دعوالهوإنكارالدينهدميعنىبهوالافرار،عليهالبرهنةالمستحيلمنملموق

أنإلىالمقابلفىالباحئينبعضوانتهىبالمعجزالا)1(ءالإلمانررفضالأنبياء

الإلهانعلىآيائهاأولفىلدصالتىالتوراةفىحبأبالحلوثبتولملمونابن

ابنأنفدرىالباحثينمنالئاكالفريقوأمامحض)2(.علمعنللعالمخالق

أدىمما،بالحدوثوالقولبالقدمالقولبينرمحتارومتردد،مئذبنب،ميمون

أعنىالمدئمكلةللكمنملمونابنبموففيتعلقفيماالبأحثننهؤلاءحلرةإلى

العالمبالدميقولهوهل:المشكلةللكفىنظرهوجهةمعرفهفىاحدارواأنهم

ربالتالىاللوراه3للرضىالعالمبحدوثيدولأنهأمأرسطاطاليسليرضى

بدايلألهأنأودديماالعالمكانإذامامعرفة)فىالباحئلنهولأءمشكلةلدحصر

كانحاوإذاإرادى؟فعلبواسطةأوبالضرورهوجدددكانإذاومازمانله؟

132,".3،.phy,vol1)م!ه The Encyclopaedia of phil)

النكراعلاممعجممدإلاتضمنممالة)موسى(:ميمونابنائعرأثى:عاطفمحمدد.2()

392.صالمصرلين،الأسلالذةمننخبةإعدادالأشانى

-751-
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هذ.فىانهإلأوحاسمةواضحةالعامالمشائىبسيافهاالميمونثةالفلسنةعكناصر

مرةلأولرثبماونجد.ميمونابنهوتفيتنبنبالمممكلةبالأحرىاوالمممألة

(لىلههوثهتهإلىاللينىوالانتماءالمفمانيةايأرسطيةللفلممفةثولاءلينمترلدأ

ينعكسوهكذاشاسعأ،بونأالمشكلةهذهبصددالفلسفةو!!نهايك!عترت

!سابتةالآراءلككجانبوإلىالماثمكلة()1(.لهذهلتارلهطرلهقةعكلىوقلاولتردد.

أنهيزعمهننجدوحدوئهالعالمقدممائمكئةمنميمونابنموفمعرفةفى

فىوردهاوانقدععيرالعالمبأنيترلانهاسكنىوالفلسنةالدون!نيوفق

نلكولأجلخلتها)2(.بعدالكائناتترتبسوىليسبالخلقيتعلىفهماالتوراة

ئلكمنمهمونابنموقفعلىنتعرفأنالموضعهذافىسنحارلكله

اوتائمكيلإعادةانهاممحضس!دمعنالالهخلاله-عنده-العالمهل.المشكلة

مانحوعل!محضسكثمعنالعالمبخلقبقولهلاعنى!قديمةلمالمتخطيط

ويتولأرسطاطاليسيتلدأنهامالتكوينسفرمنالمتدسالكتابألهاتاولللض

ان-المواجهةللكاووالنلسفةالدينبينالاختلاتأوالشثضعذا!العالمبمدم

وحدوئهالعالمفدملهمشكلهينعلقفبماوالعنلالنفللين-نسمبنهاانشئت

الحتيتى)3(.مبمونبنموسىموقفإلىبصددهانصلانهناسنحاول

العالم:حدوثهذهيأنصارادلةهيمونابنانهقد

حاثالعالمأنإئباتفىالمسلمينالمتكلمقطريقهميموقابنرفض

جعمماوليسواحدوأنهالأله،رجودلإئباثمنهاينطلقونهاعدةيعتبررنهالذى

عليهلمااع!بارلاأنهعلىفلهايعتمدونالت!الطريقهللكجسم).(.فىقىةولا

هصميمونبنومرسىرشدابنبينالمفمانيةالفلم!فةملامحجمدالقالر:أحمدمحمدد.1()

.98

ال!لعملةالعلعل،لنثمرالجامعيينلعنةوالنلسفة،الدينالنزاثيابلرر!صةلمطويل:)2إ!بيى
الأغمادمطدمه-مصر-لالعماميزالآدا!مكتلة*.---ر!. سرا-4الأجلماعيه

.irصمصر،
04 .(( The sroty Judaism, the union of America He ! rw3مم!ول(Bamberger Be)

,561.congregtions,New York,.A.D Copyright,,9791 p

فىقىةرلأحممولأواحدوأنها!هوجودإثباتبصددالمتكلمينأد!لةميمونابننكر)5(

.922Y-22532-228،ا-99،218ا،بالمحانر!،دلالةمزلنهفىجسم
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ويم!مونه-الخيالصكلىيعرلون!كنلكخلافها،العقلنىيجوزسكاليلأثهـهاالوجود

هذ.كأمل!)فليالا:3ميمونابي!لدرليعثلا!.-ميمبربئالن!رىم!نجحوىعلس

-ءاليهردهتكلمىمغتالهعمبىمن.البدمملمونمتكلمييتصإ،طريتة-ابطريته3.لا

كا"أ.لهلهزعبم!ما/صجمللأبئئدنر؟!بهاريحى!جدا،س!باننورإ،منهاثنابمىننر!-

/لامئنعخدإل!قطعها2.بربانا،لائبكوييبر!"الشكيري!ب،ككجمهإلعالمصكلىءبجبوىيرهاق

هذهيغلبم!سكند!عنبنأمآلم،المغالطةالجبلإ،كاوبالينوييبناالليرهابألعبنإفير!!كبم:

("!هاو)بمئعثلفيمفول!افيهاكلهاا!إثليماع!+للكوأدطويضسح!؟لىلينفإلأئر!!إلصمنإئع!

أقمييت!بؤمإ.لمبتثيكق!*بوجي!فيمثموي!بم/ابيطووييسئمبركببرهن)1ا).(،ولمهتلمابت

*أتغألمكلتيشفل!ائييرفىيمربىلمألقألمجبهلىاقبخايفلأسد"أنفيماإلهطلاهير.وجمئل!:،مكبلفيم

ضصقىييمتف.؟ئهاللخقطجنيليمفآئ!يبم*،"لصبالدهائميلانلاقييم!ا!إلصبميويبماتجن!ندلا

بىباإينكبنىككبريئبمامبئ*نجبمابمبممكبؤتلل!فيالدطف!ئبرابىالنيلم!ريخياءيلخذهنممجلد؟

ابهاننكنلأهلمتبلثلمإيئكأألىفيئنتيإ،4!ويدربىمالتابيبضئتيأثبئ!جمإرفي2ءببرإ!لملينيقبه"ل!مغ+

هئرلإءتجئي؟مييبئد!اببنوبثبهجب!لهمئه.إفيببلإئلأمبذإليبكيربز!!جحيبها-

صئحتهانبمابضسبهوك-23؟لغابعجبب!؟/إلقاسكدةلمطتلكعيهيي!لنبئ"ءيبتبملورلى!إبمت!مينبر-

يقدبيرق%لهم!وإ!بماقلاخاذتجابكإهبمإلعإلبئبك!يرإبئوولبم،طالأله!فيجيرليإئياقي-!دلدى!

!بىآجمبم،بهبئ"إللفاعءفيأاويييطخبدمول!ابعألم؟نرحلووبئايطتى/البرسإهن؟ينلم!جمهـئوو،ا

،اع--)*/د.-7-6ء،213-ص،!،"!3ء-3:-صص.علم!،زر!..لأ،-س

-ملجبمناببنب!،/لبل!ألشذلدالنقدوهذأ.الحىعنبعدالحالبطييعلأالموكفوهذا

ننىسكفىبرهان*لوجدل!انهيرىالذىرشدابناسئاذهسكنايخذ.للصكلمعن

س!-بم،د؟،؟.،!ىء3ص،!؟3!أألم-"لم+حا!

رز!ى+!مو*يا؟أفلطألئه!لمئنشونئمبحاتة!ثعا!ى!!!ذووألضككئفتنرق!كأ!ىسكنالجسمانئلأ

العالم،!د!،!عكلىاضنلاؤا-برصمأ!كاثدلمظ!-صكنذ!وو"لانةأإجمبماط!اررهن!3.،*الف!لنم؟!خثهش!؟

ئؤقي*لى؟لمى.سإللايثوخؤس!!ءطهرجمس،!در!؟يمبزمإنبن!هالحاليك!اكدط!ثا2الندئررطلم.ءكظرلحكثفتم

معرثه!العالممنالشرلاع/قصمده3الذىأن)اعلمرشد:ابنلتولولعالى)2(.سيحانه

احد-ئ!-صا!هش.جؤد!ي،ا؟بحأفبىحع!بىلمعللميىسا2لحالرولطزأبفهجم!اونثا!ملبوميمون!لإلإخهلجأئئركاجما،!تبمبرأثمبريبه!

11

أم01،؟ص!8*أة
لهبروو؟ونجمقمهئونجة!7ثحالخض!نألثهس-خال!+.*لثبىأنة12!.عنيئسعبمتمعجابمعلهر!ثرةؤلاجعتنمول!دلأ

7؟أرمانلمغلييايرالنالتمكؤثأخك!تئ!اناليابكه.،للف!--المظألبن.فئ-!ثبلف!اغتصدلإتةوآلف!ا!ب!عبميب!

-ول-!.صتكل"؟أثابتاتجو:"-!الفصلااثى.كممارربيئكاظفبةمشخهىجم!بتمؤئنا"ختىالضقدمةبهده-3

-3ثلالضتال،من2ثج!قلأ-ألابمزيقةيترر"فممااتهضتل*ألمقا!اؤ.ييفند"أبتنركمببا:!ظب!فةابن)2(
لمالم:ولء!4بر3،?31-،0?أابمس-7،-ء-3-1:-؟
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وعنالاتماقصكنيوجدلموأنهله،ومخترعوتعالىتباركدكهمصنوعأنههو

طريقهولهع!الأصلهذالثربرفىبالناسالشرعصلكالتىفالطرأ!،ننسه

الخاصةايقهنيةالطرقمنليممتالطرقئلكان!ناقدفاناالأشاعرط.(

البعميطةالطرقوهى!الجمبعالمعمنركةالعامةالطرقهنهىولأبالعلماء،

المعروفةالمتلماتمن!زيلةنتائحههاالتىالمقلماتثملثلةيالبم!طةأسحنى

!نغدالعالمحدوثعلىللا!متدولالصحيحللطريقو!لأنعميةبننممهاا)1(،

ثسمفىقوةولاجعممأليسرأنهووحدانيته،الالهوثردولأنئهتان،مهمون

قلماعقد-مهمونابن-لألىلثس،العالمأقلمسكلىتلومثتىالفلاصفةبطرق

ثتاماليتقويععلالبرهان!صحالطريقيثلكلأنيلنلك،لهميمملميو،العالم

ثلك!غيرمنثسمسد!روأنهواحدوبأنهالالهبوثوداسنى!اءالثلائةكهذ.

لهنكرمهمونايننحدوهكذامحلثأ()2(.أو!لعهوهلثمالمفىالحكمبتإلى

هذهإئباتوهومحددضكرضلت!حقيقاندكالدةكمرحلةفتطلهويعملم،العالمكدم

ويشطردجدمم.فىقوةرلأجسمأوليسواحدوأنهالألهوجوداعنىالمطالب

البرهنةبعدإلاالعالمحثائباثإلىسبلللأنهارأيهتوضيحفىميمونابن

العالبمحلثإئباتفىالمتكلمينبأثلةيأخذأنارادومنالمدابقلأ،مطالبهسكلى

تقليداالألبياء!معلىالعالمحدثفىاعتتادهفىيعتمدأنلرادوهنفياحبذا

نلك.فىضدرفلا

التالى:النحوعلىالعالمحدثعلىالملكلمينأدلةهيمونابنويذكر

ئمنطفةكانمثلأزيدمحث:العالمأنعلىيدلالواحدالحاث1-ق

ننسهغيرانهالمستحيلومن،كمالهإلىصارحىحالإلىح!منينلقل

مصطنىأصولهوضبطوراجعهصححه،الملةغاندفىالأدلةمناهجصالكثدف-2-

43.8-هصص،الملةعقالدالأدلةمناهجصالكاثمفكتاباجمدللجواد،

-8لصم!،ااننسلاثمرلمرجبئفمححاالحكمةانحوليقالالمقةنفهيخمملام!انجاهحشاأالنفمصث!دليابىفلعمفةاا
مصطفىوضبط3صولهوراجعه.

.801ص،الملةعقاندفىالأدلةمناهجعنالكاثمفصجمدالجواد،
.71Aص-ا،أتاى،حمدينأ.د.تحقيق،الحائريندلألة:ميمونبنمرسى)2(
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التغير،هذاعنالمممئولوهو،سكنهخارجمغير.انالضرورىمنلهلبننسه

يللوهذاحال،إلىح!هنينقلهالذىوهو،صنعتهو،لتنخ!د4،صانعهوهو

محدث.هخلوقالعالمهذاوان،الخالقوجودعلى

كلهالعالمهذاأنعلىيبرهنالم!حاسلةالأشخاصمنشخص!حلوث2

يكوقعمرووهكذاوالطه،عمرومنإلأيكونانييمكنلأمئلافريدحالث،

ومن،نهايةلأماإلىنشملسلأنالمستحيلومنوهكذا.خالدابيهمن

الحق،هروهذاالمحضالعدمبعدمنشئوجودعندنتفانالضرورى

مطلق.محضعلمعنحاثثالعالمانعلىبرهانوهذا

تارةيجتمعبعضهااقأسكنىمتفرقةاومجتمعةإماالعالم!جواهر3

أصهدضتلولألهطلطعتهااوذاتهاباعتبارليسونلك،اخرىتارةيفترلىوبعضها

تجتمعأنهايعنىوذلكصحبح،والعكسأبدأاجنمعتلمافقطنفترىأنطليعتها

العالم.حدولثأثليلرهذاوينرفهايجمعهالمن

،العرضعنالجوهريننكولاوعرضجوهرمنمركبكله4-العالم

مقارقكليأنحاثثألهاالحاصلالجوهرأنيلزملنلكحاثئةكلهاوالأعراض

حادث.العالمانفتبرهنحدثلحاث

العالمإلىبنكرهالمدكلميتجهحلثالطريقهذايوئرون5-الدخصيص:

عليههوماصكلىيكونأنجائزهد!اأنويعرفنا.أجزائهمنجزءإلىأوبأسره

هذاوفى،الزمانهذاوفىفيه،الموجودةايأعراضوبهذهوالمتدار،الشكلمن

أوالشكلهذابخلافأوأصغرأوأكبريكونأنجائزفبه،وجدالذىالمكان

،المكانهذاغيوفىأوبعدهأووجودهزمانقبليوجدأوكذا،بأعواض

وبزمان،الأعراضمنبعرضأوبمكانأوبمقدارارمابشكلفتثصدصه

هنلنأحدأرادمختارمخصصعلىدلدلكله.ذلكخلافجوازمعمخصص

كونهعلىدليللمخصصأجزائهمنجزءأىأوبأسرهالعالمفأفدقار.الجائزين

أومحدثأوموجدأوخألىأوفاعلأو،مخصصدولكب!نفرقلاNنهمحدئا

واحد.معنىبهيراد،الكلقاصد
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كانلولأنهاحدكلغدالوجودممكنالعالم:العدمعلىالوجردتهرجيح6

قدمويزعمالالهوحوديئتمنمعنتكلمونحن.الالههولكانالوجودراجب

أولىالوجودوليسيوجدلأانويمكنيرجدانيمكنالذىهوو!ممكن،العالم

وعلمه،يىثود.حكماستوا.معوحدالرجودالممكنهذافكونثعلم،منبه

منفرعوهوثدامقنعطريقوهذا.علمهعلىوجمود.رجحمرجحعلىثليل

حالاتو!دليمرجح،مخصصىلنظة!دلانهسميرالم!ثدمالتخصيصفروع

العالما!دائل:!لمعنىفىعلطاووغالطناننسهثموجودبوجودالموجرد

العالم:!ولهفىالممكناسميريا!دثم،المعنتدخصمنالأنالوجود،ممكن

من.كما،المتكلمعلىيوقعهالذىالمعنىعرعلىالرجود،ممكن

العالمكانإذاالأفنس:بتاءمنالنلاسنةلالولهبماالعالمحدثيئبتطن7

إذأرجثفقد،عددهميلتاهىلأيزل،لممافىماتواالنينالناسفيكونقديمأ

فمك،يلاطلانه،ترهنمماوهذامعأ.موجودةوهىلعددها،نهايةلاأننس

الأهرلطنلأنهعحيبلأطريقةوهذهمعأ.لعددهانهايةلأمتعدداتوجوداعنى

:السريانعندالمائمهورالمئلبالحتيتةيتالهذاوفىمنه،اخفىصبماالخنى

ىاعلىوعلمالأنفم!بقاءلهتبرهنقدهذاكأن،اخرىكفالةتعوزكناللكث

هذهمئلمنلسوبالجملةيه...يستدلحتىالبلإىالائمىءهوومائبت!صورة

أموربهايببنمتدماتئنخذنصورهاعنالأذهانلقصرألىالخنبةالأمور

مث!،عيرعلىالعالمحلرثالمحكلموناثبتوالبراهينالأثلةوبهذه)1(.اخرى

أنهنلكبعدبينواثمواختياروإرادةبقصدأحدئهصأنعالهأنبالضرررةفلزم

جسم.فىقوةولاجسمولأواحدوتعلىسبحانه

رفضهاالعالمحدوثلائباتالمتكلمونطرحهاالن!واللراهبنالأدلةوتلك

.)اقميموق:ابن!تولتصليقها.وعلمفبهاالطعنالسهولةمنطأنهميمونابن

،ضىلاالمئكلمينمنالعالمحدوثعلىبرهنانهيهـزعممنيتولهمماكل

وكونلراهينالمغالط!اتطرقأسسأنفىنفس!أغالطولأالأللة،للك

218-224.ص-ا،ا-لاى،حسقأ.د.تحتيقللحائر!،دلالةميمونبنموسى)1(
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نلكتصد!يقولمعندىفإنهلهمغالطات،مامساله!برهنأنهيدسكىالالسان

ضعفتالأثلةنلكفمعأدتببنإذالأنهعليهالطعنوطرقأضعنهبل(لمطلوب

معيبتىعلطبرهانلاالذىالأمروكونعلط،المستدلتصدىفىمنفس

رفضأقوبعد()1(.اولىالنقثضىطرفىاحدفههيتبلانمطلويأكونهمحرد

عرضاغاليط.وسماهاالعالمحلوثعلىالمدكلمينيراهينأواللةميمونابن

الطعنفىواخذوشراحهالمفماثينمنغير.وسكندأرسطاطاليسعندأثدثملأثلة

.الأخرىهىعليها

العالم:فدمهذهليانصارادلةهيمونالهننهفد2

قلمبماثمكلهيتعلقمماأراءئلائهلهوجدانهالدلالةفىميمونالنينكر

!تالى:النحوعلىموجردالألهأنيعتتدونمنسكندرحدوئهالعالم

حاثالعالمباناليهوثيةالشر!عةتصرح:السلامعليهموسىأحمثمريعة

،السلامعليهموسىبشريعةلرهنمنكلرأىهووهذامحض،عدمعن

أوجدهتعالىالالهدوقلاموجودكلأعنى،بجملتهالعالمأنعلىت!صفالتوراه

فلكلا،سواهشئولأموجودأكانوحدهوالإله،مطلقمحضعدمعنالأله

عليههىماعلىالموجوداتهذهكلالإلهأوجدئم.الفلكداخلهاكلرلأ

شئ.منلاومشيئتهبإراثته

والمتحرك،المتحركفىعرضوالحركهللحركه،لابعالزمانكانولما

وإذا.مخلوقفالزمانيكن،لماقبعدمحثئا-الزمانحركتهئتبعالذى-نفسه

لفظةلدلالذىالعالملخلقأنقبلاللهكانيق!هذا)اق:وقالمعئرضئعرض

خلققبلوجودهامتدادمنالذهنفىلنجرماكلوكذلك.الزمانعلىكان

زمانتقدير-نلككلبانميمونابنفلكعلىيردله..نهايهلاامتداداالعالم

جملةمنعندناوهوشك،بلاعرضالزمانإذ.زمانحتيد"لا،زمانتخدلاو

بالجملةلكنهالكلفدهنوعمنيكنلموانوالبداض.كالسوادالمخلوقهالأعراض

الأعراضكسائرمكونمخلوقشئعندناأنهوالقصد..للحركةلازمعرض

032.-931ص62بأتاى،حسئأ.د.تحقحىالحانرين،درو:ميمونبنموسى)1(
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فىالعالمالألهيوجدانالمستحيل()1(وهنالأعراضلطكالحاملةوالجواهر

لزمالعالمالزمانسبقلرلأنهالعالموجودعلىسابقزمان!وجدلألأنهزمان

شئفيلزمحامللهلهكونأقالضرورىومنعرضالزمانوإذاثملم.اعتتاد

لحلوثأليهوثيةألاثمريعةتصرحوينلك.الآنالموجودالعالمهذاوجودقبل

عليهايراهح)رابوناميمونابنلهدول.وأعراضجواهرمنفيهمابكلالعالم

كاسم:ينادىكانولنلكثنظرإليهوداهالذىالرأىهذابإشهارابتدأالسلام

مالك:بتولهالرأىبهذاصرحوقد21/33()الدكوينالممرهدىالالهالرلي

أنس!لىالثهوثيةالف!ريعةلتصوبنلك1/22()2((4)التكوينوالأرضالسموات

علمعنالألهأحلثهاحاثثهموجودأتمنعدا.وماوالسرمدىا!دثعوحد.الاله

تكن.لمانلهعدمحض

أنهويزعمون،ايأولالرأىيرفضونالرأىهذاأصحابالفلاسنة:2-

شئ.لاإلىشيئايفسدأنهحالوكنلكشئ،لامنشئيوجدأنالمحالمن

بلنالجمععلىبالقدرةمئلا--نصفهكأنناسبقبماالإلهرصنناإذافإننا

قدرهعدمالرأىهذاانصاروغدالمم!لعاتمنوغبرهاواحدوقلأفىالضدين

علىا!هقدرهعدموبال!الى.قدرتهفىسكجزبعنىلاالممدلعايجادعلىالإله

يرونالمملدع).(وهمقبيلمنفهذاحقهفىعجزيعنىلأشئلامنشئإحداث

هووسبحانه،وجودهمرلبةفىليست،وهىالإلهقدم!ديمةمادهلوجدأنه

منلريدماالألهمنهاللفخرانىجمخلىكالطدنللإلهبالنسبةالمادةحذهمسببها،

لامنكائنهلسم!لكنهافاسدةكائنةأيضاالسماء)أنيعتقدون.وهممخلوقاته

مادةمنفاسدةكائنةالححواقاشخاصأنكماشئ،بللأإلىفاسدةشئ،ولا

لا.ثابتةطبيعةنرالمم!علأآخرحدفىحسيىضع،اأيخاىتحقيقأباب!لإلهثثموإبنلغ!نهماألأاونفاثق

نمصولأحقهفىعحرزولأعللةبالدثرةالإلهيوصفولأبوحهه،لغيرهايمكنولالمغ!

الأشاعرةمنالعكم!علىفا!.فعلمنوليسلازمفالمم!دع.يغيرهلأكونهفىثلرة

والواحبوالجاثزالمعمتحيل:المعلوماتبعميعمحعلقوهوواحدالألهعلمانتع!لدالتى

نهامتثتهىلاحمبينحزالنخذالملللحاننر؟ثو!فىالفح!لأثثتآنىبنيلطرلم!هر:والمعدلمالصوجودبى
..،52-0لى

.ا-22123ص-ا،أ،مسدانىللاثمهروالنحلالملل
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كسائررفسادهاوتكونهاولكممد.تكونالسماءكنلكموجوثة،مادةوإلى،موجودة

انيرىالذىافلاطونالراىبفلكأثداثلهنومنثونها()1(.منالموجودات

انالمغالطينكعضسقاوريزسكمذكرنامانحوعلىفاسدهكانتةالممماء

يوجدلألهوبهدانسخفوهذااليهوثية،ألاثمريعةمع!دكقهذابرألههافلاطون

تنسدوأنهاقديمةماتسكنكأثنةالسما،انهنا!لاطونيتولهما!نشاسعبرن

شئلاسكنخلقمنثيهوثهةالشريعةعليهشصماربينقليمةمادةالىليضأ

.الأولنى-الراىنكرنامانحوعلى

الئانى،النربقزعمنن!ىيزعمون:كتبهوشارحوواتلهاعهطرممطاطاليس3

اوالكونيعئريهاولاقديمةوالسماءشئ،لامنشئي!حدثلاأنهفعندهم

دائمأ،أبليانوالحركةرالزمانهكذا،يزل!لنلهزيلولأكاقوالموجودالفساد،

والمادةالناسد،الكائنوحدهصالتمرفلكتحتوما،فاسدانولاكائنانلأ

تخلعحيثعليهاالصورتتعاقيالنساد،أوالكونيع!ريهالأفددمةالأولى

الألهانيزعمأرسطاطاليسانإلىميموقابنويشير،الأخرىوللبسأحدهما

لهتجلدولأتتغيرلاالإلهومشينةمحض،عدمسكنلابإراثتهالوجودأوجد

أبدإلىهكذا!سيظلشيثأ،عليهيطراولنعليههوماعلىفالوجودإراده،

هولاءأما.الكونلهذاإلهبوجودالسابتةالاراءللكأنصارويومنالدهر)2(.

الوجودهذاأنيزسكمونفهرلاء،الكونلهذاإلهوجودفىيعدقدونلاالنين

على-سابقاذكرناكما-الدوراةفيهلتصالذىالو!فىبالالقا!ويفسدبكون

وحدهرالالهالأله،حقفىممللعاليسوهذامحض،صكدمعنحادثالعالمأن

.غبرهفدبمولأاالملبم

العلمجهةهنثعالمفدملإث!اتأرسطاطاليسطرقميمونابنويوضح

التالى:النحوعلىنفسه

حاثثهالحركةكانتإذاأنهأرسطاطاليسيرى:والزمانالحركةاحمليل

تكنلماقبعدفلحدث،للفعلخروجهاوهى،حركةئتقدمهاأنالضرورىفمن

.31صا2،بألاى،حسين3أ.د.تحقيتيالحائبرب!3،المز!بيبوب!هنف!م!ا21
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الحركةأحدثتالنىا!أرلىالحركةانأعنىهرجودةالحركةإذامرجودة،

نقفأنالضرورىوهننهالهةلاماإلىنتصلعملأنالستحيلومنالأخيرة

الزماقكانرلما.الأخرىالحركاتمنهاتكوقالتىأثملهمةالأولىالحركةمند

كانولماقلع.الزمانأنلزمزمانفىإلاحركةولالهاولازمللحركةلابع

قدع.العالمأنلزميمققدوالزمانالحركهمنكل

ومن،مادةحاثئة،،فلهاالأولىةالمادكانتانالأولىالمادةحمليل2

فرضناالبدالهةمنذونحن.صورةذاتسكنهاالم!كونةالمادةتكونأنالضرورى

رهذاالطيةأزليةكائنةكرالأولىالمادةاننلكمنفلزم،صورةكدونمارره

العالم.قلميوجالي

الحركةكاندهلماتفسد:ولاتكونلاالتىاللرريةالحركهثليل3-

إذاالنسادسببيكونوالتضادفيها،ضدلاالمسئقيمةالحركةعكسالدورية

وهذا،فاسدةولاكائنةلافهى،بكونلالفسدلاوماتفسدلأالثوريةالحركة

ا!دثم.يوجب

يتقدمهأنالضرورىمنحالثكلالدائمه:اللوريةالحركهثل!ل4-

كانتولما،لغييرهإمكانبتتلمهأنالضرورىمنمدفيروكلحلثه،إمكان

لاومالهابدالهلاوبالتالىبدايةإمكانيتتدمهافلالها،بدايهلاالدائريةالحركة

دانمةفهىلنلكنهابةولالهابدايهلاالدائريةالحركةإذاله.نهايهلالهبدابة

)1(.القدميوجبرهذاابدية

واتلاعهأرسطاطاليسشراحاستخرجههاألىكذلكميمونالنويشير

هنقدههأئلهتواالوقتنفسوفىالعالمحدوثبهانفوافلسفتههنأدلةهن

التلى:ائنحوعلىايمممهجلالإلهجهة

النعل،إلىالقوةمن-الناعل-الألهخروجمعناهعدمعنالأحداثانا-

القوهمنأخرجهمخرجألهأنالضرورىهنوأنهما،إمكانفيهتعالىوأنه

أسرارها.ومعرفةحلهاالصعبمناللعقلدغايةفىمشكلةوهذه.النعلإلى

r.314-اrص2،بأتاى،حسينأمر.تحقيقالحائر-ش،دلالة:ميمونبنموسى)1(
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والمرانعالعوانىإلىونل!لهرجعأخرحيناينعلولأحيناينعلكالناسكل2

ضعلهداثمأالالهكانولمايريد.،لاماينعلتجعلهاويفعلأنثونئحول(لتى

يوجبوهذا1لموانعأو!عوائقكانلاههمافعلهيتغيرانلهمكنلاوبالتالىداثم.

العالم.قلم

الطلطعةكنلكفيها،زيادةولأعبثولانمصلأ،كاملةالألهعفعال3

دائمأالموجودهذالنلك!ه،لهمكنماأكملفعلهاسكبئأ،شينأتفعللأحكثمة

هذاوجودكتضتالتىحكمتهذاتهبلدانمةكذائهحكمتهإذ،يكونمااكمل

سثطالايكنلمالالهان-ثعالم-ثلمإلمذبهذاانص!رويوكدالموجود.

الناسجعلهالنلكفاسدهولاكائنةغيردائمه،ئابتةفالسماء،القدممنذضعله

ثوامها)1(.علىللدلالةلدهونسبوهاوالملانكةلدهمممكنأ

قلمإ-تباتعلىبراهينمنأرسطاطاليع!تركهماأنميمونالهنريرى

ابنو!ضرلي،فحسبو،لاويلحججمجردإنهابلقطعيةبراهينليستالعالم

الذىارسطاطاليسكلامهيمونأكن!فنداخرىكعلهارةذلكعلىالأملالةهيمون

كالتالى:القدمروجي

منتقدمنامنجمحأن"الممماع"فىيدولأنهنلك)من:ميمونابنيقول

انيعدقدفإنه،افلاطونخلاما.فاسدةولاكائنةغيرالحركةانيعدتدالطليعسن

أنومعلومنصه.هذافاسدهكائنةعندهأيضاالسماءوكذلكفاسدهكائنةالحركة

يرفدهاأنأرسطواحتاجلماالتاطعةبالبراهدنلبرهنتالمسألةهذهكأنثلر

قالههاكليقولأنيحداجكانرلالعثددكذلكالطبلعيلنمنتقدممنبكون

ماكللأن،رأيهرلكدلح،خالفهمنعلىالتشنبعمنالموضعنلكفى

ل!قصولا8عليهالعاملينكلبإجماعاللقينيقوىولاصحتهتزيدلالبرهن

()2".(.علبهكلهمالأرضأهلبمخالفتهلهاليقينيضعفولاصحئه

31-316.ص!ص2،!بأتاى،حمدينأ.د.لحقيق2الطث!مهلألحا3نرين،علغمثطاآلمرطالدن!ا)2!

تطورفىبمتدمةوصدرهالفرنمم!ةإلىالإغريتيةمنترجمة.ء.

إلى-ونقلهسانتهلير.بارللمىمتتابعةتعليقاررالنصعلىعلقثموبتفمميرالطبيعةعلم
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العالمقثمس!لىارسطاطاليسبراهقعن2خرمئالإلىميمونابنويفمهر

فاسد.،ولأكاننةغيرالسماهانارسطاطاليسفولوفوبرهانأ،ليسانهميدنا

وفسادرأيهصحةعلىتدلحججإلىياثميرئمفروضأأرسطاطاليسيفرضهنا

السماءئىلهتولأرسطوتجدا!ضأ)رأنتهيمون:اينلهتول،لهالمخالنىرأى

أنالآننريدكال،فاسدةولاكائنةعيرلأ؟لسماءانيلينأنشرععنثما.والعالم

مكونةغيرأوشئمنمكرنةاتراها:فنقولأيضأالسماءعننلكبعدنفحص

أنالمسأللأهذهفرضبعدورامألبتةتفسدلاأمالنهمادتحتئفعوهلشئ،من

فعلناإذافإناقال:نصههذهبكلامنلكفلالبعالسماءلكونيتولمنحججينكر

حججسمعواإذاولاسيمارأرضى.أهبلالنظرمحممنىعندحثنئذ!ولناكاننلك

كانالمخالفينحججننكرولأوحجحنارإينانحنكلناأقفإنااولأ،المخالنثن

!.كاالسامطن()الأ.(.عندقبولهاأف!دمف

بلالعالمقلمعلىيبرهنلمارسطاطاليم!اننلكعننمبملتتج

كليم.العألمإنرابهلتدعيملهرالمعاصرينللسابقينرأهسا!يلأحججأأورد

ايلأقاويلوللكالحججهذ.نعتراالنلنهمأرسطاطاليسبعدمناتوأمنلكن

عندىشكفلاأنا)أما:ميمونابنيدول،العالمقدمسكلىلأرسطوبراهينبأنها

وعلةالعالمقدمأعنىالمعانىهذهفىأرممطويذكرهاالتىالآراءتلكأن

توهمولاعليهبرهانلانلككل،العالولوترئيبالأفلاكحركاتاخلاف

الاستدروطرقأنمنذكركمابل،برهانالأفاريللالكأنكطيرماأرسطو

وددبه.نستدللهامبدأعندناولادوننامنمسدودهأبوابهاالأشلاءهذهعلى

لجنةالقاهرةاما!ى/353359المصرلةالكتبدارمطبعهالسيدلطفى(حمد-العربية

328-932.ص،اب8،ك،باوالندمررالترجمةالتأليف

8طدص!.لهاحفتهاص!لبطرصيىنجأيخحىحمهىأثغلوحيميينبجتيىرأالنمناينوئثطاطافيثم!نجاثىأاإا

فىكتاب،المصريةالنهضةمكتبهوالناثمرالطبعمل!رما619ا،ط،-بدوىد.عبدالرحمن

.691ص،ب1،927فه،ماالمساء،
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فإنسكنلناعظيمةهىاوحجةفيهالنالهممترالتىهذاوهوكلامهنصعلمت

نصه()الأ.(.هذالأ:أمأزلىالعالمهلكولنامثلعدمر،نلكلمفيهاقولنا

قدمفىارسطاطالثسيفمكأناستفمنعالفارابىأنثىمهموناينوياثمثر

قدمهشكلةثانثدانلحالينوسرأىالنارابىرفضالوقتنند!وفى،العالم

كائنداخلهاوماأزليةثسماءانالفارابىقرر.والذى(يرهان).لهاليسالعالم

للماثما!رممللينسوىليسواكاثدثماثد!للقهولأءأنميمونابنريرىفاسد.

يلده!وإنماالأنبياء،كروإلىيلتنتوقلأيالقلماثمائلينوهولاءلها!هدم،ا!لائلين

عليهموسىشريعةرأىعلىحاثالعالمأنإلىووصلعتلهاسعد.منإلهه

قدمعلىارهمطاطاليسلراهيندحضفىميمونابنويستمر.(.لأ)2السلام

318-931.ص2،ب!اى،حممينأمد.نحفلونالحانر!،دلالةن.

الالوبثفأصيمكمةالن!ثمرلمحماكال!لبتدإيرجمزايلدنكثارجفنهاللبهيم!لمبلإلإث7لمك!ومنظحطإلفائئني!هلمنطنيا10

فيلحلطبإلقدمبلفلتإأنهل8اضمخ!ئ!لونممتخلصقك!بهحميمهاالرصهدماث!!دهحبوثهلأ(الاكحئونةثبيئهفةبما!للم،فعمكلالبألغ

بخفالمه!للزأياع!حذآا7أتجدثمحثال!اايلين!علابملكلتظنأيحلطنممتظ!ع!يم!ألعالمماالعاثمطيئمع!بي!ملئضمعهـوفي

ف!هنا!مهحصوبلئثهلهو"ضحلكلامعلىاثفلفهذاههاثدضم!ةتالخاصءالإلماق..وهو

فىحهالينوسانجايوميببر؟نشه!باثان!ميمعثرممرلمبرطبىكاعلىصمح!حهلمحل!آلألهياقعثملفكممفة"

أي!الذ!كريينيخالصإالثااآدمعدعدلا!اطأدلسبيةالحمعأألبدتيمعهإدعاسديئابيلحقبوأقضب!اعم!ذمعالاأام!مم!طالمسرألم؟إ

اص!كىلىر!الرلوبكملأرعىلىيهتاملهموثو!ط!جللدةو!لختئمالعبئلاكرسمطاطال!م!ظإلفسالمعلمجمممهموئلبم اممرعلاد-أ!لضا،للسه!
تحد.أل!ن

أنيرعع(لنارابي
أراضول0ورمنطقهفىإفترضهابرأدأ

الفا3ابصف!هيعتصدى

لعدمدهدسمااجمئإدعاىع!بماحأدينثمآدقاأعلىنه!اليات!يطعنأ!نةاطثاأايخط!نجبمايدكدم!عداسب!كاكد!أدف!الع!نج!لمحغنمكا

!لما.!بثحديموك!أ!اليم!

ال!لىيلظز!أللوضه!ميمل!رآامحههـحلرسيرفدماحد!ؤ!موتمنبأزيتولالخأعالدى

لة-!دملهعلمهفلاطويملمأرنمطاثالثم!،بين.ر!لحكيميقالعمعالفارابىلبركت!نثمعم!،
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كانتلوحتىموجودألهكنلمأنبعدحالثهومحدثكلأنفيفكر،العالم

فىمراحلبعدةالموجودويمر،أخرىولبستصورةوخلعتموجوثيماثته

التىالحالةسكلىيصيرحقوخصائصهوحالتهصررتهفيهاتتغيرمرحلةكل

تبينفلاالتالهة.أوالسابقةعلىمرحلةكلفىحالةكلتدلفلا.الآنعليهانرا.

ولالتالىعليها.السا!تةالمراحلالالسانتكوينمراحلهنمرحلهكل-مئلأ-

علىبهاالأستدرويمكنلأولنلك،الأولىصورتهتل!لأالآنالوحودصورة

لاأنناإلىميمونألنينتهىالنحوهذاوعلى.الأولىالكونلحظةفىحالته

فنلكمحضسكدمعنالعالمحدوثعلىالآنالوجودحاللأمننشدلأن!مكننا

سكلمعنخلا!تالتىالأولىحالنهلممبهلاالآنالوثودحاللأانحثسكسير

علىيحصلهنارقهوماأنإلىأشارغدماالنارابىعنا.مارهذامحض)1(.

أولمنكمالهعلىيحصلفلاطللعىهوماأماالأمرأولمنرجودهكمال

لبلغحتىفشيئأشيئأالرقىفىرلأخذوجودأتهاأنتصأولألهايكونبلالأمر

النارابى-وكنلك-ميمونوابن)2(.وعرضهجوهرهفىكمالهكصىنرعكل

هذا)فطامل:ميمونابنيقولنلك.جوازيزعمالذىأر!سطاطالس!شلالمحضبنلك

معشرنحن!أناسواء،أرسطومعحالناهذهفتجدالناظرأيهاياواعتبرهالمئل

صورهعلىكونالعالمأننعتقدالسلامعليهمااللناوإبراهيمس!ثناموسىلباع

ويسدلاليناقضناأرسطوفيأخذكذا،منكذاوخلقكذامنكذاركانوكذا،كذا

بعدنحنلهنقرالتىبالفعلالحاصلهالكاملةالمسدقرةالوجودطييعةمنعلدنا

منعل!نائئومحجةأى.المحضالعدمبعدأوجدتوانهاوكمالها،اسدقرارها

المستقرالوجودهذاطليعهانبدعىلمنالحججتلكيلزموإنما،يقولهماجمبع

لكوأذكرأرجعأنارهانلكأدعىلأأنىأعلمل!وقدمحدثاكونهعلىتثل

معمدمونابنويتنى()3(.برجهشئمنهايلزمنالأكيفوأريك،طرقهاصول

-بيروتالكاثوليكيةالمطبعةالباثبمقاخائسرا،6%اجمليلضدثمهسكي!هبقلمألبيرنجحثيرآلحالرنالره؟تحقيقلبنانا

.rrr-rnL,22،بألاى،.

.232ص،2!بألاى،حسين.2د3أآلحانرطأضلةتخثنقآمحمملأبلىرزلهآرا!لئامم!ابىنجا)3(
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الوقتننسفىلكنهفاسدةولاكاننةغيراطاولىالمادةأنفىأرممطاطاليس

الموجوداتوفسادكونطلطعةمننلكعل!ارمدطاطالساستدوليرفض

كونتالأولىالمادةادعهنامانحنلألاصحيح)وهذا:ميمونابنيقولالحالثة.

اللهأنإدعينابل،للترابالالسانكنسادتتسداو،المنىمنالإنسانكتكون

يتكونكونهاأسكنىايجادها،بعدعليههوماعلىوهىشئ،لأهنأوجدها،

وعندها،صورةعنعاريلألوحدولامنهاتكونماكللهاوينسدشئكلمنها

ماكنسادفاسدةولأهنهايتكونماككونكاثنلألاوهىوالنساد،الكونين!هى

فىأرسطاطاليسطريقلأميمونا!نيرفضوهكذا()الأ.(.مبدعةبلإليها،يفشد

فبرهانهويذلك،الأولىالوجودطلطعةعلىالحاليةالوجودطليعةمنالاستدول

عنمبدسكةالأولىالمادةأنإلىميموقابنوينتهىفاسد،الأولىالمادةفدمعلى

كيفولاعبثأفديئأيخلىلأوهوالعالمهذامحلثتعالىفالألهمحض.سكلم

حثثالعالمأنهولأصلفروعنلكوكلبحكمةالموجودالأكلوخلىاتنق،

سكدمصكنالأولىالمادةأحدثالإلهأنيعن!العالموحدوثمحض.صكدمعن

:ملمونابنلمولايأشداء.تتكونمنهااللىا!أربعهالمبادئمنهاوأوجدمحض

وانهمعهشكدرهولاوحدها!أزلىا!اثيمهوتعالىاللهأنهوالعالمحدوثالأن

الأولىالمادةرأوجدفيهاماركلالسماءوأوجدمحضعدمبعدالعالمأحدث

هذهعلىالنلكهذاوطبعونارأرأرضاوهواءماءمنهاركونالسماءدون

هذهسحلىمنهاتركبماوكلالأسطقساتهذهوطبعشأءكماالمختلفهالأدوار

هذاطبلعه،لهاصارلا..بهااللىالصورمعطيهاهوإذنشاهدهاالتىالطباثع

...وترراة2كرآنألعمماليهص!كااقكتدبئأنا.طرحممييىأىتحقيقىارلحانرأانجابيمونغددناموهذآا11

فىمثاللهليسكانواقبالائماهد،لمتمثيلهىللجمهورالعالمخلقتصولرفىوغيرها

لأن7هعالوفىيحدثمانحوعلىالعالمخلقلناتصورالدينيةالنصوصأعنىالف!اهد.

النينالعلماءلينبهكفلكاللفعربهذاالنصرصرحالجممور.ي!صورهأنيستطيعماهذا

رشد:ابنالمماهد.فىيحدثالذىكالخدوثليسالعالمحدوثأنعلىبالغائبيسلدلون

عنالكاثهـف2،الاتصالمنالاثريعةالحكمةبينفيماالمقالانهصلرشدابنفلسفة

كتابعبدالجواد،مصطفىاصولهوضبطوراجعهصححه،الملةعقالدفىالأدلةمناهج

12.ا-.91صص،الملةعاثدالأثلةمناهجعنالكم!ف
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يرضىمثموناثناننلكمنونعستجالسحم()؟(.صكليهموسىمذباصلهو

منكنلك،سمطاطاليسويرض!الحدرئةبعميدةبتمعمكهالمووعلطموس

أحلنهاحاثثهكنلك!لكنهاا!كسياءجمعننكونمنهاارلىهالةإلىإشارنهخكل

ننكونال!ىللأنمياءالصورالألهيعطىحهتنحدثهماكلوأحدث8نعالىالاله

العالميحدوثا!دائلالموسوىالدىلطقمثمونابنيوفقوهكذاالمات.هذهمن

قدميزعمأنلونالنلسنيةومصطلحاته!ناظهباممتخديمأرسطاطاليعىومن

عنلهدافعالذىالككل/سماءمنعالمموقفميموناينمنالموكفوهذا.العالم

الفلسفةأمامالعالمحلولئاعلىأيانهاولفىلهنصالذىالموسوىاللينىالنص

ميمونابنويفسرأرسطاطالهس.سكدنجد.هاومذا،العالمبقدمئصرحالتى

الحركةطليعةمنلثسهرهاالمم!تحهلمننهكصدالطريقةبنفسالحركة

كبلكرنتالسماءكونوايمضافيها،تضادلاالممماءكونوكنلكالحالية

منالاممتدورالمستحيلفمنوبالجمللأ،المشابهةالأسئللأمنوعيرهاالأرض

ابنيحمىرهكذا.وتمامهكمالهقبلحالطعلىولمامهكمالهحالةفىالموجود

وأنصار..ارسطاطالسبسهامتصابأنهنرلسلامعلههموس!شريعةميمون

أنهبزسكمهم:عليهيغترضونقدارسطاطاليم!أنصارانإلىميمونابنويشير

بطديعةالاممتدكلالمستحيلمنانهلثولون:!عملا3علبهموصمىانصاركنتمإذا

أنكمأعنىالصنحننستصنعونفإنكم،الأولىحالفعلىالحاليةالوجود

كونئه،أخرىكوةوانمحلثا،كونهعل!ثحاليةالوجودطبيعةمنلسلللون

بأنه:الاعتراضفلكعلىيردميمونابنولكن،العيانواضحبلنل!اقضوهذا

يريدإنمابلالحالبةالوجودطيدمةمنمحثالعالمكونعلىيستدللاهنا

ميمونابنرجج،الدعوىإمكانئبتواق،فحسبمحدئاكونهإمكانمعرفه

حسبمحدئاكونهاهلداعبئبتأنفحسبأمامهويبتىالوجودجهةمنالحدوث

الأله)2(.حقفىالعقلبقنضيهمأ

والعلمالأولىالفلعدفةفىجالينوسعلىالقرطبىميمونبنموسرد:ميمونبنموسى1()

t.32ص2،بأتاى،حسينأ.د.تحقىلمحائر!،د!ة:ميمونبنموسى(2)
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بوضوح!لبنأنهيمونابنعلىالضرور!هناصيهحالنحوهذاوعلى

حقفىالعكل!لدضيههاكحسيالعالمقدمإلىقائميرالتىاكلةضضوثلاء

النالى:النحوعلىالأله

منخرجالألهانيزعمونأثدثممذبانصارأنإلىمثمونالهنا!اثمير

بأنمهمونابنويردأخر،وفتأينعلولاوهـتأينعلكانانهإذ،النعلثىا!هوة

فىفليس!صورةهادةلهليسمااماصورهومالهإمكانمالهفىجاثزهذا

-مفارقهوالذى-النعالالعتلمننلدعلىأللوليس.بوجهإمكانذاته

يعنىلاونلكأخر،حينأينعلولاحينأيفعلوأتباعهارسطاطاليسراىعلى

المواد،تهيؤأجلمنإنهيلالفعلإليا!دوةمنخرجأنهيعنىولامتغير،أنه

أجلمنلاالمادىاللهدواحهلفمنحيناينعللمفاءنمتيئ،لكلدانمفنعله

منالذىالسببعنالاخبارليسطفهأنإلىميمونابنريشيرننسهالعقل

مئلانهنبيناننريدمالكن2خر.رقتفىينعلولاوق!فىالإلهينعلأجله

النعالىالعقلأننتولأننريدماأخر،حينايفعلولأحينأينعلالنعالالعتل

لأما،لسببأخروقتأينعلىولموثتافعلاقجممم،فىقرهولاجسمأليسالذى

أنهولا،إمكانذ،نهفىكانأنهولا،النعلإلىالتوةمنخرجأنهيقالأنيمكن

باالددم.القاللعليهيعتمدماوهذا.الفعلإلىالقوهمنيخرجهلمخرجمنتقر

ليسالألهأنإلىذلكمنونخلصبا!مدم.القولبطلالبرهاننلكبطلوطالما

فعلواقحلىالتغلرعليهيسرىولاإمكاقفطوليسجسم،فىقوةولاجسمأ

آخر.وقتايفعلولموقتا

حتهفىوالموانعوالطوارئالدواعىلارتفاعالتدمبالقدمالقاثلحوجب2

يهمعنثمأالإرادةذاالانجسانأنيعرفناحلثالأمرملمونابنويوضح.تعالى

،وطوارئموانعبسببوقتايفعلولاوقتايفعلفهوما،لغرضماشئبفعل

كلينعلأنعنكلاهمافيعوقهإراثتهتداوموالموانعإراثتهتغلرفالطوارئ

تابعالفعلكانإذاأماالأراده.ذاتعنخارجةمالغرضالأفع!كاتإذانلك

موانعتوجدلمفانلدواعى،تحلاجلافالإرادهاخر،لغرضلأفحسبللابرادة

اخر،وثلالريدولاوقلأيريداللهوكونللابىاده،تابعهناوالفعل،لفعلأنلزم
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بالنالىملالنا،لبسفالالهنغير،يعنريهأ.مهيعنىولاذانهفىالنغهريعنىلأفلك

متغيرةليستلنلكأخرشئأجلمنتكونلاالالهيتصدالمنارقفإرادة

يبرزأنالحركةتمتضيهماكلأنبم!بلهقررونهأثللممذبطنصار3

مهموناينريرىقثع.غهافمالزمكذ،له،تليمةالالهحكمةكانتولمابرز،

ئسعةعددهاالأفصكونفىحكمتهلأنجهلأنناكصالأنهضطف.الالزامهذاأن

وكل،قريبةهلهمنذيكنلمانيعدثكليوحدلالهفىحكملهنجهلكنلكفحسلط

نجهلهاالتىالحكمةلالكالمتغهرة،غيرالدا!لمةالألهلمحكمةتابعةالموحودات

ننكرلأننالعالىذاتهوهىواحدةككلهاوذأته،والحكمةالشيئة،وبالجملةلمامأ.

السابتة،الأممواهلأرسطاطاليسيزسكمهماأنميموناينوينكر).(.الصنات

السماءلهسكنونوالمحئكةالالهانمنالدينيةالنصوصظاهربهلهوحىوما

قدمعلىدليلألسنلكبأننلكعلىميمونابنيرد.العالمقدمعلىلليلفهذا

السماء،فى-الملائكةاأعيى-المفارقةالعقولرجودعل!دليلأنهبلالعالم

جسم)1(.فىقوةولاجسماليسوهولهاومدبرمحركوجودعلىدليلوهذا

المائمكلا!لعضمنارسطاطاليسنظبرلوجهةكنلكميمونالنويعرض

البهوثيةالشريعلأموففولينببنهاهفارناوحلرئهالعالمفدمبمشكلةننعلقالتى

المشكلات.تلكبصددمخلكفلنأممدفدينكاناإذاعمالنعرفالمشكلاتتلكمن

مادةانيتررنجدهأرسطاطاليسمرلفاتطالعناإذاأنناميمونابسنفيرى

اختلافلعلةوبالنسلهة.للكلمشنركةواحدةاالدمرفلكتحتالموجودها!أشياء

أرسطاطاليسيجبنوع،كلتحلاالمندوجهالأشخاصاخملافوعلىايأنواع،

المادةلالكأن)رنلك.المادةلالكهنالمركباتامتزاجتغدرذلكسبببأن

وبلالكك!فيات،تبعتهامن!اصورةوكلصور،أربعأولأقبلتالمشتركة

بحركةأولاتخللطأنهاونلكمنهاتركبلمااسطتسالاصارتالأربعالكينيا!

هخللنهبمتاثيرمنهاالمدركبهالمخلالطاتفىالأخللاففبحلثيملزجثمالنلك،

تهدؤالاالمخللفهالأمزجةبهذهفدهافتصيرواللابس،رالرطبرالباردالحارمن

32-328.صه-2،اتاى،حسقأءد.تحتبق،الحانرقي!كرسىلصمفاثثماإاإيجاببه!لةاأا
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اخرىصورثدبولمتهدئةلصلرأيضأربتلك.مختلفةصور!هبوليمختلنه

كمهافىكيلرصضلماثنهالهوجدالواحدةالنوعيةوالصورةدانما.وهكذا

الطليعى.العلمفىل!كماالنوع،سخاصتخلكفالعرضنلكوبحسبوكينها.

الكلمادةكانلثاوإذاأا.لهخدعها(1ولاننسهينصفلمنطنصحيحكلهوهذا

ثدبولالموادتيدوفىالسببهوالاسطقس!ام!راجكاز،وإذامائمتركةواحدة

صررهمئلأبعضهاليمبلالأولىالمادةهيأالذىالسببفماالمخلالنة.الصور

بصررةأحقهئلأالأرضماررولماذا،الأرضصورةالآخروالبعضللنار

)إذص.المواضعاختلافإلىيرححنلكبأنارسطاطاليسيردالأرض

ائرالمحولمنهايلىالذىأقوفلكمختلفلأ،تهيئاتالواحدهالماثي.لهثتأوجبت

النابىصورةتهيئبنلكفتبل،طليعتهمنوكربا،الحركةوسرسكةلطافةفيه

ضوءاوا!وأصلباكثفطارلهاالمركزنحوالمحيطعنالمادهبعدتوكلما

المحالمنخإذضررريأ،نلكفكانرالهواءالماءفىالعلةوهىأرضافصارت

هووالمركزالمركزفوالمحيطيكوقاو8!الإمكانفىالمادههذهلكونأن

صورةلتبولالتهيوأعنىمختلفةبصورهالتخصيصلهاأوجبفهذاالمحيط

هادةغلرالسماءأعنىالمحيطهادةأنكنلكأرسطاطالبسويبينمخللفه()2(.

إلىاللخصيصأرجعأرسطاطالسكانراذارصورلهماثطفلكلالاسطقساث،

بكونأني!رفضأنهأعنىالتفسيرنلكيرفضمبمونابنفإنالمواضعاخللاف

أرسطاطاليسويبدن.المواضعاختلافوللصوروللموادللفع!التخصيص

حركةكانتولماالصور،اختلافعلىيللالأفع!اختلافأنكذلك

الئاندةهادهغيرالأولىفمادةلنلكدوريةالفلكوحركةمسلتيمةالاسطتسالا

مخللفةالمستقبمهالمحركهكاتلماوكذلكالطليعى،النظربحسبصحيحوهو

النلكمادةربالدالى،أربعةالاسطقساتلذلكالصورمخلالفهأنهاعلمالجهة

الآخر،صورةعنمخالفةفلككلوصورةدورالدحرككلهاإذ،واحدة

كلمادةكانتلما:ميمونابنويتساعلء،والبطالسرعةفىمختلفةوحركتها

يردذلكأمخصصفمن،غيرهدونبهالخاصهصورلهولكنمشلركة،الأفص

l.3"ص2،بأتاى،حممينأ.د.تحاليق،ابحابرق!ةاالمرب!جعميمو-2،ينمم!21
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هذاهحدثتعالىهوغير.،قوةلأوجلعزالألههوالمخصمصبأنميمونابن

اط!سثاء)1(.كلوفعلإؤصورةمادةمخصصتعالىوهوثعالم

صلرالعالمانلهزعكمونباثملمثمائلونمنرع!ر.ارسطاطاليمرركانوإذا

،اللزومجهةعل!الأولىللعلةمعلولفالعالمأللزوم.جهلأسكلىالالهعن

علىدائمشئفكللنلك،عليههرسكماتغيرولاسكدمفثه!مكنلاركلاهما

اختاركاصدقاصد،بقصدالأسهاءتكونلاولفلكيتغير.أنيمكنلأطدلعته

يرىفهو،ميمونا!نسكندتمامأمقبولسديرألالثسيروهذاهكذا.تكونانراراد

ايضاللالحاصدويجوزالملزوم،جهةعلىتكونولأقاصديدصدتكونالأشياءان

بانأرسطاطالهسمو!فمنمهمونيين!يتعجباخرأ.قصدأويتصدلهغهرهاأن

لاوكنلكعربب،بأنهموقنهوينعت،اللزومجهةعلىالالهعنصلر(لعالم

وغرابةارسطوغوربعدعلىانبهكأ.لا)وها:ميمونابنلهتولالوجود.يجيز.

لمبأشياءعنهالخروجورامشك،بلاالاسكلراض،هذازحمةركيفإدراكه

افوالهفىلنايبدوولكنهالاعدراض،هذايعنكرلمكانواق،عليهالوجوديساسكده

يكونحتىالفلكلرنماوجودلنانظمكماالأفدثوجردلناينظمأنيرومأنه

ولخصيصشاء،كيفقاصدكصدجهةعلىلاالطبدمى،اللزومجهةعلىالكل

أنيرومأنهوذلكأبدأ.يتمولانلكله!تمفلمحب،رجهأىعلىمخصص

فىالعلة،الغربمنيتحركرلمالشرىمنتحركالفلككونفىالعلةيعطى

فىوضعهاالنظاملازمنلكوأنبطيثا.وبعضهاالحركةسريعلعضهاكون

عدهلهالسبعةمنكوكبكلكونفىالعلةيعطىأنريرومالأعلىالنلك

ينلظمحتىأسبابهإعطاءيرومكلههذاواحد.فلكفىالعظبمالعثدوهذاأفص،

ماكللأنهذا،منشئلهيتململكنه،اللزومجهةعلىطبدعدأنظماالأمرلنا

()2(.العللبلنللموجودمطابقنظامعلىجرىالتمرفلكلونممالناتبدنه

أنيرفضأنهأعنىأرسطاطاليسللزومورفضهنتدهفىميمونابنوشملمر

آراءكذلكويرفض،قواهعنالفلكحركةمناللزومحهةعلىالأشياءتكون

332.ص2،!بأتاى،حسينلخت!أهد.ائحاكثنانمم!سىلمرجعم!مو-؟د!له21
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بحججمدعمهغلرالآراءفلالكبالنلك،يتعلقفيمابهااثلىالتىارسطاطالثس

نرىإذ.اللزومفطيدعىأنيمكننظامعلىفيهالأمرجرىولا.واضحة

الألهطأهوماومنها،حركةا!أبطأفوىحركةالأسرعهومامنهاايأف!:

فولىلهعضهاكانتوفيمتساويه،حركد!اماومنها،حركةالأسرعفوقحركة

جهةعلىالأمركرناسكتبارحىفىجداعظيمةأخرىواموربعض،

1(.()اللزوم

فيماوكاويلهحججهضعفسكلمعنثماارسطاطاليسانههمونابنويرى

كصوربسببالنلكصبأراع!يتعلقوفيما،العالمهذاوكونسكلةبأسبابيتعلق

:ميمونابنيتول!فلك.طللعةلتنسيرأخرىحججإلىلجأعهدهفىالتعلبمعلم

الأشثاءهذهتعليلفى6ثاويلهضعفسكلملماشك،بلاأرسطوفإن)وبالجمله

الآنلريدكال:نصههذاماكلاالمباحثهذهفىخذهعلىقدماسبابها،وإ!اء

نفحصأنالواجبمنفإنهشافيأ،فحصأاشينمسألتينعننفحصأف

لنزلانلأحذلنبغىلأأنهإلاورأينا،وعلمناعتولنابمبلغفلهاونتولعنهما،

ورغبملاالنلسنةسكلىحرصنامنيعجبأنلنبغ!لكنهوجراءه،دحهعلىمنا

يسيراإطلاقاإط!هاسكل!وكويناالشرينةالجزيلةالمسانلطالبنامافإذافبها،

ارسطاطالس!علمولمالأ.(."()2ويبتهجسرورهيشتدأنالسامععلىفيحقمبرمأ

كلفىعقلوضعإلىلجأالفلكطليعةلفسيرفىذكرناكمابراهينهبضعف

يفبدهولنميمونابنعندصحلحغلرالدفسدروهذا،الفلكهذاحركةلينسرفلك

فولعلىميمونابنيعقبئم.اللزومجههعلىالعألمكونلفسيرهفىشلئا

بهيعنىفإنهزابنا"فوله)أما:بقولهورأينا"وعلمناعقولنا"بمبلغارسطاطاليس

البينايأمرفيعنى"سكلمنا"قولهاما.العالمبقدمالقولهوالذىاللزومجهة

هوليسأو،وعلةممببهنلهلابدايأش!اءهذهمنشئكلأنعليهالمجمع

هذهمئلأسبابإعطاءسكنقصورنايعنى*عقولنا*وقوله.الفىكدفوالعاأمرا

،2.م33بدو3ىالرحمنبجمد،لهاأمتاحققهاحسينإلهأ.رص!ا!محطاالمزطةكياثقبفى2*لهلائدماأ)2(

.2072-96صأ،ب21،29
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فعل،وكنلكلهسهرأ،ش!نأفيهالهعطىانهزعملكنهونهايتها،عا!تهاعلىالأمور

خلاتفىلكرنهالكو)كبفلكوبطءالكلثةالحركةسرعةمننكرهثذىلأن

ا!مدم-هذبلألصارعندالنحوهذاوعلىسكجيبه()1(.مشغريةعلةهىالجهة

وكافطراضحةتثسير!إعطاءليكانالصعولهةمن-و،سهاعهارسطاطاليس

سوىنلكفىيعطلممبالفعلوارسطاطاليسالأشهاء،كونبدهسثرلهلعلقفيما

تنسيريصفكنلكالأخيرونجدهيمون،ابنيرىمانحوسحلىبسيطلألتسيرات

عريبلألنهسثراتبأ.ماثئالتةالكواكبوحركةالكليةللحركةأوسطاطاليس

بالنقدارسطاطالثس!لكسيراتلبراهقهيمونابنيتصدىوهكدذاوعجيلهة.

لها.الشدهدرفضهعلىيزكدمماو!كحلههاوغرابنهاضعفهايلينالذىاللاذع

اسرعكانالثامنعنفلكلعدكلمالألهيلزمانهكنلك(رممطاطاليع!وزعم

لأنفاسدارسطاطاليسكلامأنيرىميمونابنولكنلهطردلاوهذا،حركة

ابنعصرفىاليدئةعلمثيهوصلماإلىيصللمعصرهفىال!ثةعلم

يرىنلكلأجلالأفص،طليعةلناللونوصحيحةكثيرةمعلوماتمنميمون

يطردهذاانقاصد،بقصدتكوناطأنمياءأنيعئتلونممنوعير.ميمونابن

بقصدالتخصيصوهذامحددةسرعةذاتمحددةبحركةخصصفلككللأن

دائمأ،ئابلةوالكواكبدائمأمتحركاالفلككونوكنلكنلك،شاءالذىهوثاصد

يسيرالفارابىعندالنرلىوهذاأ!افص،مادةهىليس!الكواكبمادةأنثلبل

هذهأنلى)فيبلن:بدولهميمونابنويستطردجدا.جداكبيرميمونابنوعند

الكواكب،أجراموهى6لها،ذفىأبدامماكنةأجسامصور،ولالثموادلكث

رهىولسكنئثحركوأجسام،الأفلاكأجراموهىأبدامتحركهوأجسم

غايهأماالمخللنتين:المالدلنهلأنينجمعشئاىشعرىفياليتالاسطقسارر.

هوومننصرابونكركمايسيراختلافبينهاالذىأولىيبدوكماالاختلاف

الذىالتخصلصهذامنتعجبهفىميمونابنوشملمرالأنحادأ()2(.لهذاالمهيئ

بقصدلكونأنالضرورىمنبلاللزومجهةعلىيكونأنالمستحدلمن

.33333-4ص،2!بأتاى،حممينأ.د.تحقيق،!ةضلحائمنماالمربىجعمدموح!ينم!21
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كواكببعئدرةالرقعةلهذ.المخصصالسلهب)ما:ميمونابنيدرلقاصد.

لأ!سهطواحدجسمكلهرلنلكجسموايضأالكواكليألعدملمكخرىوالمخصص

الموجود!كوكليكهذاأحقالفلكمنالجزءهذاصارسهبفبأىفيهاختلاف

تحثلمميمونابنغدالطلطعيةالظراهرئلكان.(1)8(الآخرالحزءمنفيه

تحدثإنهاقاصد،بتصدتحدثإنهابلالنقمانحوعلىلراللزومجهةعلى

لتحت!كالطبعتحدثوهىالاهكانيات،المحدردوالعتلالاشمانلهعلمهالالحكمة

يبعدإنما،نمطهمنهوماوكلكله)وهذا:يتولالأثع!ان.لهذاضروريةمنايخع

الألهعناللزومجهةعل!وجبكلههذاأناع!ثدإذاالامدلهاعلهتارلطيلجدا،

هذايصحبفلاهكذا،فعلكاصدبتصدكلههذاأناعئئدفيااماأرسطو.لهرا.

ماكولكإلأبحث،مرضعيبت!ولاأصلأ،لهعد!لاالئعجبمنشئىالراى

وأق،نعلمهلألمعنىكلههذاانالتجملعل!كعلموالذىهذا!قصدفىالسبب

الكلبشخصىعروقأنعلمتقدلأنكاتفىكيفولأجمثفعلهذاليم!

العرقهذاصارولاالفى،مقداروبأىاتفقكيفوهعتماواسكصابهماوالحمار

نازلةوواحدةكنلك،-سسعبلاوأخرىكئلرة،ئدهبأتسسعبدق!قاوالاخرغل!ظا،

علمقدلمنافعإلاهذامنشبئابكنلمولكنهبالفا!انعطنتواخرىمستديمة

ملبرربتلبلرقاصد،بالصدشئكلأنعلىكنلكيللومماضر!رتها()2(.

الأنبياءنجدلنلكفد!اومسدقرهئابلةالكواكبوانالأفص،حركاتاخللاف

حدث)وجاء:لتول.ضرورهالإلهوجودعلىوالأفصبالكواكباستدلوا

بها:الا!مددكلعلىمنبهاأشعلا:رقالشهر،قدمابالكواكباعتبارهمنإبراهيم

قالوكنلك04/26(.)أشعيا5(هذخلقهنرانطرواالعلاءإلىعيونكمازهعوا

س!دوقال2/7(.4)التكوينالسماءإلهالرلطإبراهلم:وثالالسماء.خلقأرميا:

ف!كلاالذىالصحيحالدليلهورهذابينا.كما(.السموات)راكيالنبللن:

فيه()3(.

33.صه2،بألاى،حسينا.د.تحتيقالحائرت،دلا!ة:ميمونبنموسى)1(

336.ص،3:بالمرجعننس)2(

336.ص-2،:المرجعنفس)3(
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بأناثدمرفلكلونهومافىالموجوتالأختلاقاتلكسثرانربالجملة

ارسطاطاليسيزعمكماالنلكإلىبالنممبةالمادةووضاعفلكيةكوىهخصصها

المحركهىالنارقةالعتولبأنفلكلتسيروكنلكثحقيتة،عنبعيدتفسير

سبحانهالالهوهوقاصدبتصدمخصصشئكللأنفاسد.رأىلكنص

صنعمنيكونأن!مكنلاوا+دنانوالدماموالنظامالئرديبفهذا)1(.ودعالى

كاصدامريدأقالر%إلهاأنالضرورىفمن6لنق،كينمايحدثأنهأرالطبثعة

نحن)امارشد:اينيتولالنسيح.الكونهذاكلرنظمخلقالذىهوومخصصأ

منه،لقنيوجدأنيمكنلأونظمترئيبههنايكونأنراجبأنهنمولكنافلما

واجبةغهاالحالثةوالموجوداتمتدرةمحدودةالأملراجاتوأنمنه،المولأ

يوجدصمالأنأ+لتاق،علىنلكيوجدانلهكنلميخئل،لاداثمأهذاوان

كلأ-لقنالذىالله5صنع:تعالىبتولهالإشارةهذاوإلى.ضرورةاورهوالأتناق

)2(.((88)النمل/شئ"

الفلكدونهوفدماالطببعدةالموجوداتنكونأنأرسطاطالبسرينفى

ماحينعلىأكثريةاودائمةإماالطديعيةالموجودأتلأنبالاتناقتحدثالقمر

فيهايحثلاالسماءكنلكأكئرى.اودائماليسالننسلكماءاربالألتاقيأتى

ابنيشيرأنوبعد.دائمالسماءفىماكللأنننسهلكماءمنأواتفاكأشيئا

الرأىفلكبهيؤكدلأرسطاطاليسالطبيعةكتابمننصأيتتب!ىنلكإلىملمون

)رقدلأرسطاطالس!:الطبلعةكتابعننقلأمبمونابنلتولالأرسطاطاليسى.

منانقالوا:فإنهمأننسهمتلقاءكلهاوالعوالمالسماءهذهسببآخرقومجعل

.النظامهذاعلىالكلوقوم!مدزثالىوالحركةاللوران،كانننسهلالقاء

لاأنهاوالنبا!الحروانفىيقولواأنأعنىشديد،عجبلموضعننسههذاوأن

ممانلكغيروإماعقل،وإماطيدمةإماسببلهالكنبالبخت،تحثولالكون

هذاهنلكنمنى،كلمنأوبرزكلمنالنهق،شىأىلتولدليسلأنه،أشبهه

-2ألأتصال،الخكنهآل!ئرص!337جدمي!نجاالمقألالجائرلأئهضمذانجاريىشدميبوفلمنفةابن121

مصطفىوضبط3صولهوراجعهصححه،الملةعائدفىا/للة1مناهجعنالكثمف

.1ا-16أهصصالمله،غائدالأدلةمناهجعنالكائ!فكتابعبدالجراد،
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وفىالممماءفىويتولرنإنسانيكونالمنىهذاومنزيتونةتكونالبرز

لكداءهنكانتإنماانهاإلهيةالمرئيةالأجسامعمائرييينمنهىالتىالأجسام

نكرأنرلعدوالنباتإ)81.(.للحيواتمامئلأصلأسببلهاليسوأنهاأننسها

`LUGانذ!ىوثمدوفاسدأ.زانناكؤنهتوضثحفىاخذثموم!لأءراى

كلزوماللزرمجهةسكل!تحثالطبيعيةالموجودات!إلىأرسطاطالثس

النارعنالحرارهكلزومأوالائمسعنالضوءكلزوملأالعد!عنالمعتول

لأ..(.فاصد)2بقصدتكونبأنهاوجودهاميمونابنيعللحينعلى

-933.سالن!ئغل!فاتإ-نامشايعه-تارنلمىنحقوألنضي!مسصللجانيرسعلقالط!عةاعلمراإ; فىنتلهتطوالىيممدمهوصدر.العرنمميلأإلىيديةالاصمنلرحمة!طبيعه.علم

136.ص4،ت2،م-ا،السيد،لطفىأحمدالعربط

ثوتهوفيمالألقا3قتثب!إلوالفالثمحبمبئثمهل!صند.تحفيقثحانر!افا،لالةاممطآطالفسماالقمربمر21(فلك
أشار!ديه،العنايةلحل!يالامممحثوثعفى

فوقماتئمملأنهاأغىا!ممرفلكغدانتهتالالهدةالعنايةأنوورأرسطاطاليسأنإلى

والمقدرةلالطبيع!كحدثالفمرفلكتحتفمابه.غايةفلااالدما!لونماأماالتمرفللث

وما-بالبخثنو-مصاثفةالوحودفىأشياءئحلثأنهأهـربالعرضاوالننم!لالتاءمن

العنايةتف!ملهفهذايختللأالذىالمطردأماشاذهوفيماواضحا!للوالنحوهذاعلىيوحد

وسيلةبالقحاسلرغلماأرسطاطاليسأننلكويزكدثلمر.ظكورقفيماوهوالألهية

منينطلقبالبخثأوبالمصالفة.!ولهوكنلكالقياسثةاليونانيةللعقنيةسايراكانللمعرفة

التوضهحمنللمزيدعلدة.غير6وضرورحتميةبلاتسمحالتىاليوناليةالبيثةصميم

العصرفىالفربىوالفكرالاثدركىالفكربينأرسطوايرايم:كاملحم!نحممنينظر

الآئية:والمراحعبالمصاثراممتعانو!دد64-72.ص.الحليث

).K (The works of Aristote under!صnd (R.,).P oy!؟لهض!نهكعPhysics, by631ول:محأه-

editor .W .D Ross),11.lov Oxford at the Clarendon Press ,0391 Book،)1 ,b162 Book
,5 ,b591 b7914حآ

"4nted8691Londonح!"e2-)!ثؤءح.Aristote: Metaphysics by: Hugh, Tredennick (M.).A (L

.printedin Great Britain. Vol. VI,.11,b2601,a2701b9601
4ety Routed and Paul London. firs!3مه!ى!ف-Pereranton (Jothan): Aristotes theory

.20.published,,3491 p

صبهدلمفتاح،امامد.وتعليقعرضالرسيطالعصرفىالسيح!ةالفلصمفةررح:حلسوف4-ايتين

562.صوالنثمر،للطباعهالتقانةدار،27491،ط

معللعربطفدمهيأرسطومفقودكتابيبتيقوس()برولرللفلسفةدعوة:5-أرسطاطاليس

33.3-هصمكاوىجمدالغنارد.وشروحتعليقات
الهصمكلبةدارمنمموراتا979أرسطو،فلسفةموسهسبيلفىعالب:مصطفى.ص6

.-هاص،بيروت
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ويمكنموجودعيرلشئلهكرناميمونابنعندوا!دصدرالتخصثص

لمذهبيروجرن!نينلكن!حد.لأأنالممكنمنالوقتنفسرنى،وجوده

الأله،انيزعمونكالحلوثأثلائلينمنوانصار.ميمونلابنثمعارضاثلدم

علط،هرماعلىوقاصدهومخصصهومريد.وجود.مخداررهو!عالمفاعل

ونسبةلذالتا،مباينةالالهفذا!أخر.رقتثونوففى!لثسدائمالهكونونلك

لمإنهبلعدمفعلهيتتدمانلنلك.يشخيلإليهفعلنالنسبةكفلكمباينةإليهفعله

فعلهيلغيرليممتحثلكنللقوالأله،العدمفعلتايدثدمصككنسناعلىناعلأيزل

كا!دثمأثمائلين-النلاممفةهولاءأنوزعممعلوضاعترضرإذااراثت)؟(.وكذا

لوناللزومكلمهيممتخلمواأنلون-واراثطالالهبقصدثوجود4لىيلرر!ق-

نلكعلىيرد،ملمونابنيمولكمااللزومجهةسكلىيحدثالعالم!يد!واأن

لنظواستخدمواوللزوملفظضكيرواإنمابالقعالدائلينهولأءبأنميمونابن

تغيرسوىيفعلوالمأنهممهمونابنفينكر،اللزوممعنىعلىوابقواالتصد

أمافحسبالقصدبلفظاللزوملفظاستبثلواأنمأخرىبعبارةفحسباللنظ

لنظمعنىيحملأثمصدفلنظيتغيز،لمهوكمافئابثاللزومكصد-معنىالمعنى

أنهم-ميمونابنينكركبا-اللنظ-تغلرهمسببولعلاللنظتغيرواتاللزوم

أرسطاطاليسررأىرالهمبينفرقلاإذشناعه.إزالةأوعبارةتحسلنقصدوا

دائم،علتهلازمuأرسطاطالسحندفالوجود،اللزومجهةعلىيكونالعالمأن

وتخصيصهواختيارهوإراللهبقصدهأوالالهفعلمنالعالموعندهمبدرامها،

بتقدمولاالنهارفاعلهوالمئسم!طلوعملالما.يزالولأهكذا2يزللملكنه

العالمأنيريدأنهبلمبموقابنإلبهيرمىماهذاولبس.بالزمانالآخرأحدهما

ولالهأ،منارقةيمكنلاالتىلعلتهالمعلوللزوملعالى،س!نهلازماهو)ليس

.252-20صاصبغداد،الإرشادمطبعة،7191اليونانهة،الفلع!فةمتى:-7-كرلم
الطبعملتزم356،91،ط،اليونانىالفكرخريف،الينابيعسلسلة:بدوىعبدالرحمن.ص8

.17هص،المصريةالألحلومكتبهوالنائمر

6-66.صهصمصر،المعارتدار0791،المصالفه،فلممفة:العالمامين9-محمود
إلىالحلميةمنالعلمظم!فةفىمقال،والحريةوالاغترابالعلمالخولى:طريفيمنى.اص"

lاللاحتمبه، i AY،ااا-ه614للكنابالعامهالمصربةالهبحةم.
34.34-ا.ص2،بحعدي!ج!تا!أ.د.تحقيقالحانررز،دحه:ميمونبنموسى)1(
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علمهكذا،المعنىفهمتفإذاحالأنها،منحالةننغيرأرسطنهللغيرأنإلأئغبره

لعلته،المعلوللزومالألهوجودسكنلازمأالعالمبكونأثمولالمحالهنأنه

مئلماالأولىالعلةعنلزمالعالموكون(أ؟(.بتخصيصهلوالألهفعلمنوأنه

كعنىللكافثم!كنلمالمعلولأنيعنىلاالنارعنلازمةالحررة

الناركرلناسبييةعمةهىوالمعلولالعلةلونالعحد؟أنكلكأرسطاطاليس

الأولالعتلأن-أرسطاطالسيتصد-اوله:ميمونبنيتولالحرارةهمبب

كونهوهكذاالئانى،صكنوالئاك،الأولعنلزمالثانىثعتلوأنال!ه،عنلزم

هنعمتهقدالذىالماثد!ورالترتيبونلك.العقولعنلزمتالأفدثأنيرى

ثمككحذاأنلثلكيريديسأنههو!بدأ!ننبذأهناوضعناوقدمواضعه

!جمماهذ..منشئلحلوث!توللألأنهنلك،بعدعنهاللازمنلكعنه،حلث

و!ثاكالثانىالعتلوجودسببالأولالعتل:يقولكأنهالسبلية،باللزوميريد

ولمالأولىوالمادهالأفصفىالكلانموكنلكآخرها.إلىالئاكوجودسبب

يقررمثمونابنلكنضكير.()2(.درنهيوجدولأللأخر،كلهاهذهمنئمئيتمدم

تكنلمأنبعدتكوقأنهااعنىمحضعثمص!نقاصدتجصدتكونالأشياءأن

)3(.تعالىالإلههوومحدئهاموجودة

وعنبسيط،البسيطعنيلزماللزوملمبدأطبقأأنهأرسطاطاليسوعند

ابنيشيربسيط!عنمركبيلزمأنالممكنمنهلولكن،مركبالمركب

غيرنلكلكنأرسطاطاليسس!نداللزوملمبدأطبقاممكننلكأنإلىميمون

أنأرسطاطاليسفدرى.ميمونابنبهيؤمنالذىالتصدلمبدأطبقأممكن

ابنيقول.المركبالفلكيصدرمنهبسيطوهوالأخدرالعتلإلىتسلسلالعتول

للزومسبباالعتولصارتكيفوالحخمين،الحدسبهذالهإقرارنا)فمعميصون

رعل!أصلا!()4(لههادةلأالذىوالمفارقالمادةبيننممبةوأىعنها،الأف!

علىالبسيطسكنالمركبلصدورتنسيرهفىيعتمدأرسطاطاليسنجدالنحوهذا

34.صا-62ألاى،حسنأ.د.تحاليق3بحا4نا2ثملنبنم!ألض!-2لإلها31
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وصلالتىالننيجةتلكمنيتعجبميمونابننجدوكنلك.والدخمينإلحدى

الممكنغيرمنأنهموضحآتعجبهنىميمرنابنويستطردئرسطاطاليسإليها

عل!يحدثنلكانأرسطاطاليعىيرىمانحوعلىبعمهطعنهركبلهصدران

تحتبعضهاترتيبنظاميحرزلااختلاكهاالأفصحركةكنلك،اللزومجهلأ

الطبيطة.الأمووكليفسدامرفهذااللززمجهلأنلكفىيدسكىحتىبعض

على!كونلاصورهااخئلافرسببوماثمتركة،،واحدةالأفصمادةوبالجملة

لسايضأأشخ!مهاويخلكفمائمتركة،واحدةالكواكبهارةوكنلك!زوم،جهة

حكمته!لضتكمافلكارادكلاصدلقصديكوننلككلبلاللزومجهلأعلى

منفليس-كاصدكصد-النحوهذاعلىيجرىايأمركانوإذا.تعالى

منتلزملكنهاالعالمهذابكونتتعلقالنىالمشكلاتلكككلمنلاشةالضرورى

-المذبهذاانصارأحديدلرلماللزرم.جهةسكلىيكونالعالمأنلعتتد

الظواهرتلككلأسبابتحد!يدفىمتنعةحجهاوببرهان-العالمكدممذهب

اللزومجهةعلىالعالمبكونالقائلالرأىت)وتبعته:ميمونابنلقولالط!لعيه.

بجملعبكمالهعكلكليترالذىاثهكونوهىجداعظيمةشناعا!نلكمع-

أنرامولوشيئأ،!بدئلاالموجودالأكلعندوجودهصارالكمالالأ،أنحاء

لروملأأنه:بتولارسطولكنفدرلما..دودةرجلنتصأوفبابلأجناحيطول

نقصلعلهبلكمالألزيدهمماهذاوليسهذاخلافيريدأنعلدهويعمئحيلهذا

ما()1(.باعنبار

لمذهبالمؤيدموقنهبرفضرنالقدممذهبأنصارأنميمونابنوينكر

لالأنهإمامتعصبينبأنهمبالقدمالقائلدنهؤلاءميمونابنويصفالحدرث،

مبمونفابنوعموماالحدرث.بمذهبالأخذفىلرضكب!هأومذجمهمفهميستطيع

علىسصالتىالسلامعليهموسىبشريعةوتمسكالعالمبقدمالمرلرفض

حسبماكاصدبتصدا!هأوجدهالعالموفلكمحض،عدمعنالعالمحدوث

أرسطاطألبسأراءمنصوقفهتوضيحفىملمونابنوشمتطردحكمحه.اقتضت

اللى-القدملمذ!المتعصيينيصنهمانحوعلىوفهمهإدراكهفصوررغم-

34-346.صه2،بأتاى،حسينأ.د.لحقيق،الحائرلند!ة:ميمونبنموس1()
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ننعلقواخرىا!أرضمركزإلىاللمرفلكنحتهانخصاراءإلى!لعممها

التىالأولىلالصنطتهالخاصةلآرائهربالنسبة.فرقهلماا!المرفلكمنبالمنطته

راليئة،التعلمعلومخصمنونعرفهاالمجردةالطنبواسطةندركهاانيمكننا

فلكللنمنالذىالموجودجمعفىارسطوقالهمالك)اقمثمون:ابنيقول

منأويفهمهلممنإلاعنهيعللولأريببلا،صحيحالأرضمركزإلىثلمر

مائماهد()1(.أمرلائكارالآراءلالكلتودهاوعنها،الذىيريدأراءلهلكدمت

يتعلقهافىأرهمطاطاليسأراءأنيرىميمونابنأننلكمننستنج

معاندسوىلهرفضهارلاصحيحلأ،رصدهايمكنوالتىالمشاهدةالمنطقةبهذ.

العقلى.والنظرثحوأسجهةهنطلطع!هووماصحيحهوماعلىومتكبر

ابنغهالهقولالحرهـص!بواسطةإدراكهانستطلعلاالتىالئانيةللمنطقةوبالنسبة

حلس!شبهفكله،فوقهلماالقمرفلكمنأرسطوفيهيلكلمماجمح)أما:ميمون

هذهوبعض،العقوللرتيبفىيقولهفيمافناهيكاشداء.بعضإلاولخمين،

فىاللينةالظاهرةوالفسادإت،العظيمةالشناعاثوفيهايع!قدهاالتىإلهيةالآراء

ارسطاطاليسلهدللمإذاعللها()2(برهانولاالشروروإذاسكات،الأممجميع

آرائهفىيظهرلفلكوالتخمينالحواسسكلىاعتمدإنماالمنطقةهذهعنببرهانأ

ابنعندالضرررىمنلنلك.للعيانالظاهرةالفسادالاالمنطقةبهذهلتعلىفيما

عليهموسىشريعةالىلنابالنسبهالمجهولالعالمهذابمعرفةنسلمأن-ميمرن

إلامنهبشئالانسانأحاطفماالسماءفىامكل)أما:ميمونابنيقول.السلام

النوالرجهةعلى،دولوأنىفلهمالرىوأنتاليسلر.النعليمىالقدربهذا

31/16)المزموراللهشر(لبنىجعلهاوالأرضللرلطوسمواتسماء:الشعرية

وحركاتهاوصورتهاوجوهرهاوطب!عئهاالسماءحقلقةيعلموحدهالالهأنأسكنى

لأنه،معرفتهمنالأشمانمكنفقدالسماء،دونماأما.التمامعلىوأسبابها

أسبأبلأن،الحقهوونلكمنها.جزءوجودفيها،حطالتىودارهعالمه

والمرلبهبالموضعوعلاعنا.بعدقدعندناممتنعةالسماءفىالأسددكل

346.صأ2،بأتاى،حسينأ.د.تحق!قنشسىللمربخاجعميمو!ج!!لهصقلحانر3يخا:ا21
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إلىالانسانغوللصللالأمر،محركهعلىثلناأنهمنهالعاموالاستدكل

إنمابها،ئصلألهلهاولاإثزاكه،إلىتتصللأمافىالخواطرواتباعمعرفته

عنه:يقالانصلححتىثعظعالالهىالنيض،لا.لمنبقياسيلركلاهانى

يمكنوكدمممألة.هذ.قىسكندىماص!ايةفهذا12/في(.)العددهطهtاخنملىأانم

الهثارى!ضكايةعلى.اشكلماحقهقةبهلهلهلينيرهانعثرىسكندلهكونأن

برهانألجهـاسمعوإنماالمعانى،هذ.فىسحيرتىوأخثرتصرحتانىللتحت!

حتى-أحديصللمانهنلدمننممئثتج()1(.علمتهولامنهاشئعلى

قدراتلأنالسماء،يمعرفةلهتعلقفيماحقيقىيرهانإلى-ننسهأرسطاطاليس

أنوحدهيتدروالذى،فطرةنتصوهذألنلك،الوصولعنتعحه!زالالعمان

ويؤكدالصلام.عليهمرسىهوعناالمدم!وراوالخثىالعالمهذاطلعةيعرف

النظرياتيستخ!رجاحيانأ)وكان:ميمونابنعنيتولالذىبوردىنلكعلى

أرسطوفسلنةيجعلاخرىوأحيانأالوحى،نصوصمنبالاسدهباطالنلسفية

منيرخذأنفالنبغىفبك.وراءمااما،الأرضبهذهيتعلقماعكلىمتصورة

فلسنهميمونابنفلسنةانالباحئينمنطاثنهيرئلنلك()2(.المنزلالكتاب

نلكفىوهومنهما،كللارضاءرالفلسفةالدينبينالتوفيقتحاولتوفيتبة

وابنالنارابىفلسنا!مئلكننهمفىعالئنالذينالمسلمبنالعرببنلسمنهمتأئر

رشد.وابنباجهوابنطنيلرابنسبنا

وحدوئه:العالمقدمهشكلةهنهيمونالنحموقف3

مشكلهحسمفىوشراحهأرسطاطاليدرللاهيذنهجعلىملمونابنيسير

علىا!ددمهذهبيرجحأنهأعنىالمذهبدنأحديرجححيثوحثوثهالعالمقدم

المناضلةللكفىومتياسه،نقيضهعلىالحدوثمذهبيرجحالعكسأوانقيضه

فيهالشكوك.نكونالذىبالمذاهبالأخذأعنىالنهجوهذاوضررا،شكوكأأدلها

يتولعليها.البرهنهعننعجزالتىالأمورفىيكونبنتلضهقورنماإذاقل!لة

محمدد.ضكليهألحربفةص!علقىللىالأسلايمنقلهقىالالةلمالجابرلفلاتئلهنا:اأثهابنبرا21

النضةمكتبةوالنثمر،الطبعمللزمومهنبهمنتحة،ام'505ريدة.دعبد

.614ص،المصردة
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السماءهلرهى:المعمألةهذ.أنغدناصحلمانحن.فعلنا)وهكذاهيمونابن

لكلأسزمةألائمكوكرلينامنها،النديضقأحدعلىبرهانلالزلثةأيمكاهشه

ونلعناايراهيمليناشكوكأأكثراثدثمراىانلكاظهرناالرا!ن،منراحد

حىفىض!ررأر!شكوكأكلبالحلوثا!مرلكانولما!سلام()1(.عليهما

ا!مولميموناوررححنلكلأحل.السلامعليهموسىشريعة!ولروهالأله،

هانحوعلىثعالم!تلمأثدولعلىكاصدوبتصدمحضعلمعنالعالمبحلوث

روجيةالديننظروجههكانتلماانه!عنىنلكواتهاعه.ارسطاطاليسيزسكم

الديننظرو!هةأنإلأ،ميمونابنصندمح!ملدانأرسطاطالهسفلسفةنظر

بعضإلىالحدوث6فكرتؤدىوكنلك،المعقوليةمنأكبرفدرصطىل!طوىسشده

ميمونابن!جحلنلكولنمد)2(.كوىسبهثإلىئودىالقدموفكرةالعب!ثالةا+طر

الإلهحقفىخطيرةأضرارأبا!ملمالتولعل!سيترتبلأنهالتدمعلىثحلرث

طنبلابنأهمتاذههوقفهووهذاالوجود.طليعةيخالفبألتدما!دولوانتعالى

الحدرث-الحكمينكلافىطنللابنتشككفتدوحدرئه،العالمقدممفمكلةمن

الآخرعلىأحدهماترجيحلأنالآخرعلىأحدهما-يرجحرلم-وا!لدم

فاعلوجودالحكمهنلكلاطبقايصحأنهإلىووصلكئيرة.عوارضىيعترضه

ولافطداخلولأغهمنفصلولابجسمهتصلولأجسمولاالعالملهذاوخالق

صفاتمنكلهاوالخروجوالدخولوالانفص!الاتصالطأنعنه.خارج

ووحدانيتهالإلهوجودطفيلابنأثبتانوبعد.سكنهمنزهتعالىوهوالأجعمام

على-والقدمالحدولث-الحكمينأحدلرجيحفىأخذفلهجسمانيةلاوانه

وهذه.زمانبغلرالفاعللهذاومخلوقمعلولكلهالعالمهذاأنورججالآخر،

إئباتفىطنيلابننهجننسالبعيأنهميمونابنابيهاانتهىاللىالنتيجةننس

ومشيئحه)3(.لحكمتهتبعأنلكأرادقاصدبقصدمحضعدمعنالعالمحدوف

ص!288-928.صمطئىأالعضدررفلمممفةفى)3(طافمصطفيلمخمطالحضمدريتطاىلحملرضممرابقتحبيق
طفدلوابنسينالابنيقظانابنحىرسائلمجموع.

،زيدانيوسفد.وتحقيقدراسةتراثبة،نصوصأربعةالنفيم!وابنوردى

fl-1ا5yص
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يعنىولابالحلوث،(ثلولوإعل!ىالعالمبتلمثمولرفضميمونابنان

يرجعونلكاليهردية،ألائ!ريعهسثنصاحبهيخرجيا!للم!دولاغبرانهنلك

لتنىبحيثتوولهاملكماب!للمأثدولإلىتأويلهايمكنالتوراةنصوصأنإلى

نرجحلاأنالضرورىومنحاثالعالملهكونوهكذا.الالهعنالجمممانالة

بمانزمنثنلكونحنالموسويةالاثمريعةأركانيهدنلكلأنالحكمهذانتيض

بتلميتول.الذىالفاسدثراىمدايلفىالصلألبالراىوهذاالأ.لبياءبهيتول

النلاسفةرئيسقال)فقد:ميمونابنيقول.نرفضهانعلينايجيالذىالعالم

مئلوفى.العالمفدمفىرالههيهايرفدخطلطلأرأهاويلكتثهأمهاررفىأرسطو

را!هيرفدهوكانإذاثباطل!كقولهمالكاملةتور،شاهلبالحقيقة:يقالهذا

سكنيلزمماوبكلوايراهح،موسىبقرلنحننرفدهلاكيفالصائبةبهنيان

هوالعالمحدوثعل!شصالتىالتوراةرأىأننجدالمنطلقهذامننلك()1(.

الرأىهو!ديمالعالمأنيزعمالذىأرسطاطاليسراىمقابلفىالكاملالرأى

الباطل.

حدوثإثلهاتقىالتوراةنصوصعلىالاعتمادهيمونابنرفضولقد

لس!هبلئ:العالم

ماكلتأويلضرورهفدلزمتبرهنفدجسمأليسالإلهكونكاناطما

التأويلللزمفلاشبرهن،العالمقدمكانولما،ويعلمالنصوصمنفلكبخالف

نتيضه.ترجيحالممكنفمنالعالمددميتبرهنلمطألمالأنه

أمانبىأىدعوىيكذبولاالشريعهيعدلاجسماليسالإلهأق2-اسكتقاد

ويحولالشرلعة،يهدفإنهأرسطاطاليسيتولكمااللزومجههعلىالتدماع!تاد

ششأيخرجولاالطديعةئتغيرلااللزوملمبدأوفقالأنهبالمعجزاتالقولدون

فذلك،فاسدةكائنةالسماءأنوهو،أفلاطونرأىعلىالتدمأماالمعداد.من

.48rص-2،أتاى،حسنأ.د.لحعيق،الحانريندلالةميمونبنموسى1()
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النصوصلحأولاقويمكنيجيز.،بلالمعجزيكنبولاالشريعهيهدلاراى

لنلك)1(.داسكلةضرررةتوجدلالكنسكليه

إنكاريعنىرإنكارهاالعالمحدوثعلىقاطعةبراهينرالمعجؤات

موسهعجزاتكلإنكاراىالمعجراتنفىيعنىالعالمبقلموثدولالحلوث،

أنالضرررىمنرلالتالىاليهوثثة.الشرلهعةأصولاحدتعداللىالسلامعليه

واحدةمعجزةومشاهدةوهعنى،قيمةللمعجزاتلكونحلىحاثئأثعالميكون

المعجزةممنىميمونابنويبين.العالمحدوثعلىوحاسمقاطعكبرهانيكفى

وهودائمأالمعتادةالكرنطيلعهغيرعلىكونهقيهبانما")المعجزةبقو!ه:

مخصوصةتدريجاتعلى!كونأنفمأنهالذىالشئيتكونانإمانوعان

دفعةينمكببلالمعتادةالأحويلللكضكيرعليدائمأ..مخصوصةوبأحويل

!مقدسمةالكريمةواليدنارأوالهواءرالماءقملارالدرابئعبانأالعصاكانقلاب

الرجودهذاطدلعةفىليسهايحدثأنإمادفعهنلكجمعوكانبيضاء

فىالصلابةمنكانالذىكالمناصلاالحاثنلكمئلفيهلهلكونانالمسئئر

ماوه!ائروس!ذابالشمسعللهحميلاوإذاخبرأمنهريخبزيطحنأنحين

إذح!الممكنبابمنوأشباههاهذهكل،المعجزاتمنالمنفىالتوراةنصت

طريقةرفضميمونابنأنورغم()2(.بإمكانأوجدهاعلىوجودهكانالعالم

اكلأفماعرةعنأخذ.للمعجزاتتعريفهأنإلاالعالمحدرثإئباتفىالمتكلمين

لإلباتأوالمعلادخرلىإلىينقسموهوللعادةخأرقفعلالمعجزةأنلثرالتى

المعتاد.غير

قدرةفولىلكوناللىا!أشئلةكلبأنالمرءلؤمنبالحدوثالقولومع

تصلأنبالطبعتس!طيعلأالإنسانثدرالالأنعنهاالأجابهإلىسبيللاالبشر

بكفأنالضرورىمنوالإنسانغدبى.هوبماللعلىفدماصحدحهإجاباثإلى

إلايصللنالمطافنهالةفىلأنهيضطربلاحدىالغيدياتسكنالسؤيلعن

والعلمالفلسفةفىجلشوسعلىالمرطبىمدمونبن3موسىرد:صميموننفسشىلمربهنا21

L1^.،مايرهوفماكسود.شختروسفد.صحححه،الالهى

http://kotob.has.it



014

النويتررحكمئه.اقتضتهكذاأراد..هكذاشاء..بكل!!الائية:الاجابةإلى

لكلوتخصيصهكصد.ربىاءمنحكمتهاواهـاثدهاوماث!ئتهنعلملأنمناميمون

الائم!انىالعتلرجالممالفمهماموثودات.منفيهيوحهدماوكلالوجودهذا

واقفحسب)1(.يالغهبياتالأيمانإلىإلأ!صلفلنمتلرر.فىثهسما.لكسفى

الأممئلةعن!جيلطهألالنكنولزومهالعالملهمدما!داثلقمنمعاندلرهكابرحاول

وينعتالائمريعةظراهريعطلبنلكفإنهكانلة،بإجاكاتبالغيليكتتعلقالتى

العالم!تدما!دولهيمونأينلهرفضلنلك.سخيفسكمليألهسكملهميمونأبن

عليه!رضامانحوعلىالشريعةأصولهناصلاويعتلر.لالحدرثريومن

العالمإنيرىالذىرشدالهناستاذهميمونابنيخالفالنحوهذاوعلىسابتأ.

اعنىميمونابنيترر.هاوهذا)2(.ابدىأنهكماالأزلى،هنذدانمحلوثفى

يفسد.لأأبدىالعالمأن!عدكدكونه

ميمونابنيقررالأبد؟إلىسيلرمأنهأمسينسدفهلحاثث:العالمكانوإذا

عدمشحدوثهلعدوفسادهفنا،5أما.ضروريةفمرعبلأقاعده!عالمحدوثأق

كاثنكلأنتبرهنقد)أليسبموله:نلكميمونابنويعللثمرسكية.قاعدةفلس!

لكونأنهادعيناما/لأنيلزمنالأهذاأنفاسحلمبفسد.فهوتكونكانفإنفاسد.

علىالمتكوقنلكفإن.طبيعىلنظاماللازمهالطبيعيةالأشياءتكونحكمعلى

طليعطأنكمألأنهالطييعهمجرىعلىضرورةفسادهللزمالمطليعىالمجرى

مرجوديكونلاأنلتتض!الضرورهكنلكهكذا،موجودأيكونلأأناقتضت

وان.(r)طبيعله(بحسبلهاللزرم،دائمغيرالكونهذاأنصحقدإذابدأ.هكذا

لا،اليهرثية.الشريعةسكليهسصماهذافهلفأسد،كائنكلانتبرشقدكان

متعلىالأمر)بل:ميمونابن!تولنلكعلىسصلمأليهوديهفالفمريعةبالطبع8

حكمتهبمقتضىأو،أبقاهشاءواقأفسدهشاءان-تعألىالأله-!مدبإرالله

المجدكرسىأنعلمثقدتعالىكدوامهويدلمهالابدينلأبديبقيهأقيجوزفقد

والنحلالمللوبهاشهحزملأنجاوالنحلواكلههراءم!4لملماللندكرلاثمهيرلخىصمتانى!لفصبلص1)

نم.ص!ص!226أ"لألكلإمية.الفلسفي!%لختيو!ألحاتجبيدلمعركيمحمدنجاصاطفهوام!ا
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فىقط!سمعولايعدمإنهقط:يتولوألمفإنهممخلوقأ.بكونهالحكماءنصالذى

وكنلكب!ا!لد..النصبليعدمامينعمدالمجدكرسىأنحكعولانبىككل

منبعض2راءوعلىابدأ،تيدمولأ،مخلوقةرألهناعلىفإنهاالنضلاء،الألنس

كاعمادالآبل!ابدررانمامنعمةتكونأيضاجئثمفإن+ثملرشرثظواهريتع

محمأنموضحاميمونابنويستطردإ)1(.الجنةأهلمناعدكادهمئمهرمن

ويزعمونالنصبظاهريأخنونالنهنكنلك،الشريعةيهدلاالكائنهذافساد

لنلك،فحسبمئلسوىليسنصهنسكليهيعتملرنماثإن،متكونكلفساد

اماضروريأ.ليسمتكونكلبفسادالتولانيعلمواأن!ظاهر!هرلاءفعلى

هذهومن،التوراةمننصوصعلىمثمونالهنفيهفثعتمدبئاييد.التول

الأرض"الموسس4(،.الم)الحامعلأالدهر"هدىقالمةزالأرفى:النصوص

(،المه30)المزمورا!أبد"إلىالدهرمدىعلىننزعزعفلافراسكدهاعل!

يصرحالنحوهذاوعلبى88()2(.لم15)الخررجرالأبد"الدهرإلى!مل!*ألرلي

نلكعلىوشمتدل2ننا،ذكرناكمارشدابنأستاذهمئلالعالمبأبدبةمينونابن

الذىلأرسطاطاليس-رشدابنمئل-مقلدذلكفىرهو.التوراةنصوصهن

النصففىارسطونوافقأنا)ونلكمدمونابنيتول.العالموأزليةبأبليةيقول

شاءهاالسالطبلعةهذهعلىسرمدىأبدىالوجودهذاأنونعتقدرايهمن

لهكانواقالمعجز،جههعلىجزئلهفىإلابوجهشئمنهيتغيرلالعالى

رلمأفنناح،لكنهطبالعه،منشاءطبدمهإعدامأوكلهنغببرهعلىالقدرةنعالى

أرجدهحلنالخلقيوجدأناقتضتوحكمتهاللهإلاأصلاموجودشئىثملكن

معاجزيئا!منشاءهافىإلاطبدمةلهتتغيرولاأوجد،الذىهذابعدملارأن

أرسطوويرىشريعللا.وداعدةرأينا،هذاسيأتىممانعلمهلم!مماعلمناهقد

أقوبلنناكلناودد،تكونولاأزلى،هو،كذلكيفسدولاأبدىهومامئلأنه

ماالألهحقفىالافتياتمنفيهاللزوموأن.اللزومحكمعلىإلأينتظملاهذا

اليهوثيةالشريعهيوافىماأرسطاطأليسمنميمونابنيأخذرهكذا31(.بينا(قد

.63ص2،بألاى،حسينا.د.لحقيقجمأ،لألهص!لحئنألعزحعميبوج!2نفس)3(
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العالم.يقلمكاثمولالدورثيةالشريعةلهخالفلماظهر.ويولىثعالمبأبليةكا!دول

ولمافاسد،ضرورةمتكونكلانيرىالذىالنارابىلهخالفينلكميمرقرابن

ماوهذأ،زمانفىوفساد.وكونهثأ!مدضرورةنهريكليتهمتكونالعالمكان

)1(.الزمانفىلهكونالعالمانلهرمىالذىميمرناثنلهرفضه

مخلوتاتأحديعدالذىزهانفىيخلقلمالعالمهذاأقمثموتجمنفينكر

)والعالمهيمون:ابنيتولالدينثة.النصوصسكلههلتصمافهذا،تعالىالاله

قال:فلنلكالمخلو!الاجمللأفىالزمانإذلينا.كمازمانىمبدأفىيخلق

فىهكذا:الحتيقيةالنصهذافترجملأفى،بمعنىوالياءالمبدءإ.)كىبراشيت

وعلىالحلوث()2(.يطابقالذىالتنسيرهوهذارالسفل.العلوال!هخلقبدامة

!بلموجودالزمانانيزعمونوانصار.ارممطاطاليسنجدالأخرالجانب

نرفضهماوهذافدعالعالمانيسننبعهلأنهقاسدرأىرهذاكديمفهو،العالم

خلقالعالمأنسكلى.بهاالمؤمنينرأىوهذا-لدصالتىأليهوثيلأ.الائمبر.بعة

مخلرقنفسهالزمانبلزمانغيرفىيكنلألمأنبعدخلقمحض،سكدمسكن

هخلوق)3(.بدور.والفلكالنلك،لحركهلابعوهر

،موجوداتمنفيهمابكلالعالمهذاخالقالالهأنإلىهيمرنابنوبشير

معرخلىمعاخلا!هما،موجوداتمنبلنهماوماوالأرضللم!مواتخالقفهو

معخلق-تعالىالألهلقصد-)أنه:يتولمخلودات.منبهيتعلقمامنهماكل

أنتبيينهموعلمت.الأرضفىماكلالأرضومعالسماءفىماكلالسموات

فيكرن17(لم48)اشعبأجميعا*فيففن"ادعهنلتوله:معأخلتاوالأرضالسماء

بنربأكار).(نلكملالواأنهمحتىأرلأأولاكلهاالأشياءوئباينتهعاخلقالكل

بعدربعضهايومبعدبعضهافنجمواحدهلقيقةفىالأرضفىمخلكفةحبأ

علىالحلبىالدينبدرمحمدللسيدالحكمنصوصويليهللفارابىالمحيموم:الفارابى1()

رساثلمصر.الممعادهبمطبعةطبعاماهـ25r579أ،طللفلأرابى،ثحكمنصوص

.39i-4صصغها،والأحوبةالفلعمفيةالمسفل

378.937ص2،بأتاى،حسينأ.د.تجقيلآ93ينشالجاننمم!مم!ألمز!بيبو-2؟لة)؟(
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يكونوحتى()1(واحدةساعةفىكانتكلهارالزراعةثلائةكعدوبعضهايوهين،

سكندالدقخدمةفىالنلسنة!جعلنجد.فلسفيا،لنهسلرأالخلق!مصةتنسير.

إلى-مثلأ-تاثميرالتىالنصوصبعضيئرلفنجدهمائمكلاثهلبعضشرحه

أنتعلمهأقيجب:)وممايتولالنلسفة.معيلكق،الأرض+بماكلمةمعنى

ثونماكلفعلى،وخصوصبعموميقالمائ!تركاسما(ا:)الت!كوينالأرض

منهاالأخيرالواحدسكلىبخصوصويقالىالأربعهاسطتساتاسكن!االدمرفلك

القمروحهوعلىوخاليةخركةالأرضزوللت:قولهنلكثليلالأرضوهو

سمىقال:وئمأرضأكلهاسمىفتدأ(.:)التكو!2ألخ"..اللهوروحطلام

ماكلأنالأسرارمنعظيملسرأ!ضأوهذا1/15(.ارضأ()التكوونأليبساثه

فيهلينهماأئمركالذىالآخرالمعنىمنلينصلههوانمالكذاكذااللهلهتولتجده

فيكوقوالسفلالعلوالدخلىبداءةفى.النصهذالكشرحتولهذا.الأسمهذا

افةؤ!سمىعنهاوالمتول،الأربعةالأممطتمساتأسكنىالسفلوهواولأ.المترل

ابنويرشدناهذا()2(.بانفتدوحدهاالأرضهىا(،هلم1)التكوينارضأ"اليلس

الإلهسوىيكنلمالبدءفىأثهنجدالمخلودا!سلسلهلدبعناإذاانناإلىم!مون

السمواررخالقفهو،المخلوقاتجملعتكونتتعالىرسكنه،العالمهذاخالى

ميمونابنيروى.لخلقلاوهوعداهماكليخلقفثهما،فهووماوا!أرض

الآياتالئكوين).(،مفسرأسفرفىتردكماالامس!ةفىلمتالتىالخلقصمة

38..ص2،بأتاى،حسينا.د.تحقيقالحانر-كا،دلالة:ميمونبن

مهرأفصتلحايس!لحرلنورامغمونظركااالأفكاف!.2يوابخفهرثثونالمممواررقالاخالدألممنثااية!)2(هامو

38.381.ص-2،الاى،حسي!ا.دلحليىالحالري!دروميمو!.ب!

يومانهاراوكانليلاوكانليلإ.سمىوالظلامنهاراالنورالله5-وسمى.والظلمةالنور

الله7-وصنعوماء.ماءب!نممهزاليكونالماء.وسطفىفلكيكونالله6-وكالواحدا.

-8.كنلكوكان.الفلكفوقماالذىالمماءوبينالفلكتحتمنالذىالماءبينوفصلالفلك

تحتثنالم!اهتجتمعالله9-وثالئانيا.يومانهاروكانل!لوكانسماءالفلكاللهويسى

ويجم!أأرلزف!أاكلأالياغمئدلأاب!لمممىضأشتااوكلإلكختدبسةلتظلاواحدموضعإلىالمساء

...ص..-انهالثهـنلكونفربحارا.المياه

جت.أصأ2.كنلكفكان.الأرضعلىوجنعطحدعلىم!بنرةثمراوصانحمئمرا
!بصركنلك.وكان.الأرضفىورشبههوحنمطحدعلىثمراصانعارعسباكلأالأرض

فلكفىانواريكوناللهثالأ-4ثالثا.يرماصباحركانهساءاصكان3حشا.ذلكالله

ا-ولكونوا-5والشون.واي!ياملكوكاتوتكونوالظلمةالضوءبينفاصلالتكونالسماء
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ثعلويةالآئارفكلرالدأويل.المجازمستخلمافلسنيألنهسيرأعنهاتتحلثالس

العتوليعنىالنلكيةأثموىارجلتهاوالأرضالساءلينفيماالموجوتوالمحنلية

هابصببوالليلالنهاريعنىوالظلامالضوءإلىبالاضافهللأفدقالمحركة

والظقربالضوء،الاسنطعماتلمنزجالنلكوبحركلأوبرد،حرمنلهنبعها

اسبابهماوياردحاربخارانسكنهينئجلهاامدراجوأولامدراج!ها،يخئلف

إلخ.والصاعة..والرعدرالثرلىوالضثاليوالرياحكالمطركلهاالعلويةا+لار

نلكوكل.الأنسانوأخيراوالحثواناتو(لنبلالاتالمعالنتكونعلةالهضأوهما

الاله،!هاستراحفقد-السبتيوم-السابعاليومفى(ماايلمستةفىخلاولتم

أغىالحدوثعيدةل!بتحتىلأيامامنسكلر.علىاليومهذاد4الوينضل

النيررشا*اصصنع6.كنلكوكان.الأرضعلى!ضيثواانالساهفلكفىالأدوار-

ا-7!ل.لم!لطانوالكهـواكب.الأالنور5النهارلم!لطانالأ!مفالنورالعظيمعن

ويتميزوعلليلىبالنهاريتم!للواممعمن8الآرض.علىليضيثواالممماءظكفىالفوعل!هم

صكال02رابما.يومانهاروكانليلاصكان9حمدكا.نلكاللهركر.والظلمةالنوربين

صخلقrtالم!ماء.فلكامامالأرضعلىيرفرتوطدراحيةننمماساصكياالحياةتسعىالله

جناحذىطيروكللهأثناسياالحياة!معتالتىالدابالحررانيةالنفم!وكلالكبارالت!انعن

البحارفىالمياهواملارراكئرواأثمرواقانلااللهصباركها22حينا.نلكاللهونظرلحنسه

تخرجاللهوكال24.خاسا.يومانهاروكانليلصك!ن23.الأرضفىالكيثيروالطير

صصنع25.كلدلكوكانلعنعمها.الأرضووحائميةرثبيدابهبمةلعنممهاحدةنفساالأرض

نلكالدونظرلأجناسه.الأرضدبيبركللجنعمها،والبيانملحنسهاا!أرضوحشيهاله

طبروعلىالبحرسمكعلىوليسنولىوصورشاباثمباناإنسانانصنعاللهنهال26حسنا.

صخلق27.الأرضعلىوالدابكل*الدليبوعلىالأرضكلوعلىالبهائموعلىالسماء

لهماوت!صباركهما28خلقهما.وانثىلهكراخ!د4الملائكةبصورةبقلرتهالأسمانالله

العمماعطووعلىالبحرسمكعلىواستولواراعمرواالأرضواصل!واوأكثرواأثمروا

مبرزا!خمبلكمءكلجعلتذاهواللهوكل92.الأرضعلىالدالمحةحيرفيةكلوعلى

يكونلكمبرزا.مبرزاشجرثمربهالذىالاثمجروكلكلهاالأرضوجهعلىسابرزا

نفسيهدلذىالأرضعلىالدابولكلالممماءطيرولكلالأرضوحئ!صلكل03طعاما.

وكانحدا.حشاصنعماكلاللهونظر31.كذلكوكانللاثل.عثيبخضيركلحية

باللغةالع!امريةللتوراةالكاملالنص:السامريةالتوراةينظرسالسا.يومانهاروكاقليل

الكاهنلرثمةبىالعبرانيةالسامريةال!رراةبينمقارنةولراكلمةتحليلهمقدمةمعالعربن

أ،طالعدقاحجازىاحمدد.بياوعرفناثمرهاالص!ورىاسحقالحممنأبوالسامرى

.-336صه،مصرالانصاردارالناشر91هـ/78أ893

الأنالحلقالسهيينىبتممدةفىفناتلكالألهاتعثىأهذغها!.فديذالمخلوقابيكلانولللعللمعنىارلاللممبةأأ

ا-916.لآ7ص-2،أتاى،حسلررأ.د..تحقيق،الحائريندلالةميمونابنوشيئة.
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عل!الدينىالنصميمونابنلهرجحوهكيذامحض)1(.سكثمسكنالعالمحدوث

حدوثعلىينص(لذىالسلامعلههعمرانبنموسبىراىيتبلحيثالعتل

علىالحلوثترثيحهفىفهو8فيلسوفامنهاكئرمتكلمايبلوهاوهو،العالم

العتلى.ثنظرعلىا!هوثيةألاثمريعهنصوصيفضليهوثياحاخامأيبلوثللم

الوجود:كا!ةئثيا:

يئعلقفيماالعالمكدممذهبانصارمعالعالمحدوثمذهبأنصاراختلف

يكونأنالضرورى!ثهلهرىالأولفالنريقللوجودهالأخيرةالغايةيماثمكلة

يكونانثضرورىمنليسأنهلهرىالذىالئانىالنريىمحسغا!ةحاثلكل

منفإنهالوجود،عايةسشنس!انالممكنمنكانوإذا.اخيرةعايةللوجود

ضرورةينعلفاسكلفلكلالوجود.موجدوحهودضكالهةعنندمألاقالمممتحيل

فاعلالوجودوواجبلهكن،لمأقبعدحاثثفهوبقصدفعلوما،وغايةكصد

فهووتعالىسبحإنهالإلهرجردغايهمايتاللألنلكلرجودهعايةلافحسب

ومخلرق)2(.متكونكلوجودغايلأهوعنهنسألأنيمكنناومامخلرق،غبر

العالمبتدما!مائلينعندالوجودلجملةغايةنطل!لانهانسشجلتدمومما

الأولىالمادهمننكونتلهخ...وحيواننباتمنفايأشياءأرسطاطالس!،أمثال

نسلأنالمس!حيلفمنيزيلولايزللمالذىالأبدىاللزومجههعلىا!دثيمة

الت!للغايةوبالنسبةالعدد!بهذالمالتدر؟بهذاالسماءلمالسماء،غالةمامثلأ:

أنهاأعن!الأخبرةالغابةهىفليستموجودلكلالطيلعىالعالمعنهايبحث

طديعىفعللكليكونانالضرورىومنبعأمة.للوجودالنهائبهالغايهليست

أنالضرورىمنأنهإلىالفلاسفهوانته!عبثأ.شيئالفعللافالطبلعةما،ض!ابة

أرسطاطاليسسماهالموجوداتأوجدالذىهوالطبلعةغيرآخرمبدايوجد

والتول.الحيواناجلمنالنبات-مثلا-أوجدالذىهوالالهى"العقلى+المبدأ

الشئهذاأجلمنالاثمئىهذاأوجدالإلهوأنما،غابهالوجودفىشئلكلبأن

93.إص!-ا8صة3تأتا:،حممينأ.د.تحقييئألحائر!دط؟ميمونا:د!لهبنموصمىا21
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قاصد)1(.والموجوداتبتصدوجدالوجودأنعلىوثليل،العالمحلوثعلىثليل

أخيرةعايةكنلكلهايلفحسبيولىغالهةلهليسأرسطاطايسعندالطليعهة

الغالهةهىوهذا،لنوعحيثهنواحدةوالغائث!ةوالصوريةالناعلةفالحلل

وابنهسكمروصمخصىلصورالفاعلةهىزيد6صورأننلك:مثال.الأولى

صويىةإعطاءهوفعلتالذىوالشئىإنسانيةصورةفيهتكونأنعمرروغايتة

جدا،عسيرأبرفمعرفتهانوعلكلالأخهر.الغايةواماعمرو.لماذ!نوسكهاهن

منها!تكونوأنأشغاصها،لواملهمكنحتىمادةلكل!النسادالكونثواموهى

الأولىالغايةأنإلىارسطاطاليسانتهىوهكذاالالسان.وهويمكنماأكمل

الصور.هذهدوامللنوحالأخيرةوالغا!ةالنوعيلأصورتهكمالموجودلكل

بحدببأسر.للوجودأخيرةعايةطلبيسقطربنلكوالنساد.الكونلأستمرار

التلم)2(.فىأرسطاطاليسمذهب

غالهعنفالسويلمحض،عدمعنالعالمبحدوثالقائلميصونابنأما

!عيشأنالممكنمنهل:الممويلوكنلكعند،1ضرورىسزيلبأممرهالوجود

الإلهيحئاجهلوكنلك.الإلهخلتهاالتىرالمنافعالنعمللككلبدونالأنسان

لدهالأنسانعبادةسببماوكنلكأالمخلوقاتمنوغيرههولهالانسانلعبادة

ثورانفىالأنخراطبلونخلقأماكلعبدهإذاكمالألزدادلاتعالىوهو

نقررأنيمكننا،غالةلكلغاياتعنالبحثوبدرن،ورائهمنطائللأفلسنى

اقتضتفهكذا،تعالىالإلهمشبئةوفقيكونكلهالوجودبلالإنسانوجودأن

ماسواءبإراللهكلهاالموجوداتلعالىاللهخلى!تدأراد.هكذا،تعالىحكمته

لذاتهاالمتصودةغيرالموجوداتوللك،لغيرهمتصودهوومالذاتهامنهايكون

:ملمونابنيتولالنبوه.كتبررثفىمماوهذاالألهيةلمحممندلهنةوفقاوجل!كلها

33/)الخروجمجددارنىقولهرفىهجده،أيضأسممىلعالىذا-لهأنل!نا)وقد

كل:قولهمئل/4(16)الأمثاللأملهالجميصنعالرديهنا:قولهفلكون18(

اق:يقول43/8()أشعياوصنعتهوجللتهخلقتهلمجدىفلأسلاسمىيدعىهن

905.51-هص2،!بأ-لاى،حم!ينأ.د.الحأنرعنها9،.تحقيقند!م!سىلمرححميمو-3د!لها21
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خلالطوقولهغير.لااهـاثتىاجلمنفعلتهإنما،فعلهإلىينسبماكل

شئرجودبعدإلأوجودهالهصحلأموجوداتئمانلكلطنتماهووصندته،

مالكلمثلاكالمادةلتهدمههنلابدالذىالأولالاثئنلكالهدعتانفتالأخر.

الجاد.قصدىكانمايعد.،اوالملقدمألاثمئنلكفىصنع!ائم.مادةفوهو

عنالأولىالمادةأيدعالالهأننلكمننممشجا(.اهـادة(أمجردضكيرثمولس

المادةبقثميقولالذىأرسطاطاليسعكسالموجوداتخلقومنهامحضعدم

حيث،التوراةلهرضىحتىالعالميحدوثميمونابنيصرحوهكذا.الأولى

الأشياءلكونتفسيرهنبهكلأنىمايكونحتى-طهعأحاثئة-ا!لىبمادةلهقول

أرسطاطالسلهرضىحتىالأرسطاطاليسيةويخاصلأالفلسفةقبيلمن

فىتكمنللوجودالأخيرةالغايةأنا!ضانلكمنونسشتجبالنلسفة.والمائمتغلق

،أخرىهوجودا!لأجلتكونموجرداتمنالوجودفىنراهوماالالهيةالأراده

لتررهماوهذا.الاليةالأرادةفىالنهايهفىتصبفرثيةغالاتمجردهذ.فإن

واراثده)2(.الالهلشيئةوفقأيكوقالوجودفىشئكلأنالأشاعرة

سامىعلىد.وتعلبتات:ترحمة،الوسيطالعصرنىالدك!دىئلنكرثندمةحورلمرجعا:ا21

ولأئ!رهاليهودىالفكرغوانتحتالنممارد.:وأخرجهالشربينى،أحمدوعباسالناثمار

221.صالأسلامية،بالفلسنة
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اولأ:ألنفس.

ثلأليا:الأ!ق.

الرابعالفصل

والأخل!النفس
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الرابعلفصل

والأخلاقالنفس

الننس:اولا:

!فلكحركةمصفرها-ميمونأبنس!ند-العالمفىحركةكلكانتإذا

ثلوىوعموما.النصننسمصلرهاننسذىكلداخلفىنفسكلفكنلك

قوى:اربعةالنلكمنالواصلة

المعالن.لتوليدكافيةوهىوالتركبالاختلاطلوجبحوا

.نباتلكلالنباتيةالننستعطىتهوه2

حى.لكلالحيوانيةالننسلعطىحموة3

ناطق.لكلالناطقةالنفستعطىتهوه4

"لنورهاالدابعو؟لليلالنهاريعنىوالظلامالضوءبواسطةبتمذلكوكل

)1(.التوراةمنالتكوينسنرفىوردكماالأرضحولودورتها

.منكثير!لى!للهشترلداسمالنفسكلمةأنإلىم!مونابنويشير

ثندقةالنفسواسم،الدمراسم،حساسلكلالعامةالحيوانيةالنفساسمالمعانى،

الأرادهواسم،المو!بعدالإنسانمنالبثىالاثمئواسم،الإنسانصورةأعنى

وكللبإر)ثته،يمنى22!ابر5،)المزمورحكمةإلىعظماءهجعل:والغرض

!ال!مكينل!!ى"الروح"لميكلمةبالنسبة.الإرادةيعنىللإلهمضافاجاءللنفسذكر

ولسماكلأركعلأ،لملمبادتئحدالهواه"السمالمعانى:منكئيرعلىبدعىمشئرك

كعدألافممانمنيبقىثذى!مئواسمالحيوانى،الروحواسمالهابه،الرلح

!نميينطيلفيضثذمىإلالهبىالعقرتالفيضراسمالفساد،يلحقهلاالذىالموت

يلمعنونكحسيلمد4لم!سيروح!كلوالأراور.الغرضواسمبه،فيدكبأون

.391صر-ا،لماى،حسقأمد.تمت!دلعانر!،دلأ"ميمونبنموسى)1(
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الآخروالبعضالألهىالعتلىالنيضمعن!علىيدلبعضهاأنيعنىالأخيرين

الارادب!1(.!عنى

ميمونالنيمممطالفمصاديلحتهلاالموتبعدشئالالسانفىيبتىو،هكذا

بعدالروحأوالننسبخلوديومنهثمونابنأنيعنىنلكالروح،الننس

حليلتانلككبلنكرناالجسد!ثونالننسبلعثيومنانهلهعنىنلكفهلالموث.

الرسالة-لالكفىانها!دفطىويرى،البعثشرسالةوضعأنهمولفاتهسكن

كالجسدالبعثينكركونهيحلدانثونالاثمرعىالميعادينكر-سابقانكرناكما

براىيدللملماميمونابنأنولفنسوند.وينكر(.الأت!هنا)أمالتثسأم

الأجسادبلعثيومنلاأنهالجمهورظنالجممدىالبعثبمائمكلةيتعلقصريع

النيحصمولموالأخرة،الدنيافىالروححياةعنالحديثفىافرطانهوبخاصة

انهمهوعندماصكليه.أعداء.2ئارمماالمشكلةهذا-ولننسوند.غد-ميمون

ابنانصاراحدعليهردالأجسادبعثبإنكارالماضىا!مبرنفىأسكدائهأحد

نلكظوصصاطنه)2(،بماثماعرهلأبعقلهالموضوعاتيللاولكانبأنهميمون

.دنلكيوضحلمبموالأرواح؟2الأنفسببعثويومنالأجسادبعثينكرلالهيعنى

يحسمأنثونحائراميمونالهنعنكنابهلارئالاخرهورتركأيضأولننسون

المممكلة.لكك

حبالهفىانهامهإلىأعداء.ثفعميمونلابنرالمتواصلالمتزايدالنجاحاق

فىعلبهالإلحاحإلىتلاميذهدفعهماالجسدى.البعثإنكأرأعنىالتهمهبلكك

لمأنهإلىفيهاملمونابنأشارأم.191سنهألفهاالبعثعنرسالةتاليف

هرضوعالكونأنوالأولىمبلافيزيقى،موضوعلأنهالبعثعننلكفبليكتب

بالبعثآمنلكنهمسلحيلةالبعثعلىالعقليةالبرهنهأنوقرر،للعدسلاللإيصانأ

أنإلىيشيرحثوضوحاالأمرفيداويزيدالدلن)3(.علدهاينصثينيةكمقيدة

21

69-99.صا،بألاى،حسينأ.د.تحقيقالحانرين،دلألة:ميمونبنموس

.41صينظر
r.-525صومصنناته،حياتهميمونابنهوسى:ولفنممونإسرانيلد.
33.أصبى،الوسطىالعصررفلسفةفىرشدابنأثرالخضرى:محمودزمنبد.
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يكنفلم،فحسبالجسدىالبعثعنحديئهفىبالغموضالهمميمرنابن

النىالنفسخلودعلىلاكيد.علىفحسبو+!دصرلا!أمبهلهؤمناهوصريحأ

اغبارإلى-لفيدارالحديث-ان!هىولكنه-2ننأنكرناكما-النساد!لحدهالا

عليهلهزكدماوهذابها)1(،التسلعسوىأمامهلسايمانيةعتيدةالجسدىالبعث

الدينمبادئأحدأنهصكلىا!أجسادببعث2منميمونابنأنمنليورانت

نهمنالدلالةكلالهافىميمونابنبهصرحماوهذا)2(.فحسباليهودى

ابنيتولنلك.عل!لدصاليهوليلأالائمريعلألأنوالروحىالجسدىبالبعث

وسطيالدا.تحدمولأمخلوكة،رايناعلىفإنهاالنضلاءأننس)وكنلك:ميمون

ررائمامنعمةتكونأيضاجل!همهإن+المدرشوثظواهرلهتبعمنالآراءبعض

معيتمائمىوهذا()3(.الجنةأهلفىاعتتادهمشهرمنكاعدهادالأبدهنالهد

بدسيلوموانهينسدلنوأنهحاثالعالمأنميمونابنلنلسنةالعامالإطار

الجسد.معتحثالبشريهالننسأنلقررالذىسيناابنيتابعهناوهوالآبدين

الأله،ءوأنالكاملينللفضلاءتكونوالنرحالنعحفحياةتنسد،لأخالدةباقيةوأنها

شاء.ومتىشأءانفلكعلىقادروالإلهوالروحى،الجسدىالبعثبينيجمع

فىالموتبعدمصيرهمإلىميمونابنيشرقلمالشريرةالنفو!اصحابأما

رروحيةجسديةشقاوةعلىيجمعانوالعاللالشرعانسيناابنيقررحين

)4(.النجارلهؤلاء

أنهنجدالحديد،لبرادةالمغناطيسجذبلكبفدةميمونابنلتنسيروبالنسبه

نفسوجودبسببيحدثنلكأنإلىال!ونانىالفيلسوفطاليسيشبرحينسكلى

سامىعلىد.:وتعليقاتترجمة،الوسيطالعصرفىاليهودىللفكرمقدمهفيدا:جورج1()

ولأث!رهاليهودىالفكرعنوانتحتالنشارد.:واخرجهالاثمربينى،أحمدوعباسالنئمار

.23.ص،الإسلاميةبالنلسفة

3.الأ2ص!صق53انحسقمايرلأىبثدبدإالحانرينح!لحقي!الممسداندثيموتضإدلألهااص31أ

جوربمالدك!ورالأببتحقيىمدكررايراهيمد..:ومراجعةتصددرالاثمفاء،:ء..

759/!51الرنيم!للائميخالالفيةالذكرىبمناسبةزايدوسعيدتنواتى riالهيئ!6ام

الحكحه.سائلتسكلسينا:ابن9911،ص،الننس6،الطبيعياتللكتابالعامةالمصريه
سبالحوسكىهنديةم!بعةهنديةأمدننفقةعلىطبع!ام809اهـلم1،326!ط،والمطبيعيات

.اأا-ه14صصالعللية،العلوماقسامفى:الخامسهالرسالةمصر،
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انيبينمهمرنابننجدالحديد)19.(،برال!إلطيجنيلجعلهالمغناطيسفى

ابنويتول.وسائطخصمناومباشر.الأجسامندىالظاهرةئلكممبب

فلا2خرحسمفىمافعلألهنعلجمممكلاتالطلطع!العلمفىسطن)وقدميمون

برسائط..ينعلهإنماالناعلنلككاناقيلأها.مايلأدىأوي!دا.بأنإلأفيهينعل

الهواءفىمنهتدبثبتويعدسكلىالحديدليجنبإنماالمغناطيسحجرانحتى

ماكللمملابنحهدوهكذااتنق..بعدأىعلىيجنبلاولنلكللحدهدالمص

احعمامهىالتىالأسطلساثامتزاجسببهايكونحواثثمنالوجودنىيحدث

قربحدوئهاسلليأناغىبعضعنبعضهاومننعلةبعضفىلهعضهافاعلة

الذىئعالىالألهضاالحقيمىوالناعلجسم()2(.عنحمممبعداوجسممنجسم

كاصد.و!قصدمحضعدمعنالوجودهذاأوجد

با!موهالحيةالكائناتسائرعلىيتميزالإنسانانإلىهيمونابنوياثمير

العالمالكانناتساثردونالإنسانعلىأطلىلنلكال!ولأنىبالعملأىالناطده

ا!دوةبهذهالإنشانويلميزمنه.ثزءفىنطشالذىالكبيرالعالممقابلالصغير

ورويهفكرإلىوجودهفىين!ثرلأحلوانكللأنالحبواناتمنغيرهثون

إلىولرى،يوافقهمافبأكلعلبها،جبلالتىطليعتهحسبلهسعىفكلوتدبير،

فىيستمرأنيمكنهوبنلك،هيجانهوثتانئىاىعلىرينزواتنى،موضعأى

النكرإلىيحتاجفهوالإنسانأما.الآخرينمعالتعاونإلىحاجةدرنالحياة

وعلىحبلاله.شئونلنلبلرالآخرينمعالدماونإلىبحناجإنهوالتلبير،والرويه

المستنادالعتلنجدلهمناردةرغيرجسمفىدوةالناطفةالقرةلككنجدحبن

)3(.علبهرفانضحميقهمنارفةبالجسمرمفارقجسمفىقوةليسالعكسعلى

اليونانيةعلىوراثعه،الأهوانىفؤادأحمدد.العربيةإلىنقلهالنفم!،:ارسطاطالس1(ط)

الحلبىالبايىعيسالعربيةالكتبإحياءدارام،949ا،طكنواصلى،شحلالهحورجالأب

.41ص،6،2004الأولالمكتاب.مصروئمركاه،

منللمزيدالظاهره.لهذهلطالسالحقبقىالتفسيرئحديدحولالباحثوناخعالفولقد)5(

ومفكرى(رسطاطالهسبينالعلويةالآئارايراهيمكاملحممن!ممنكنظر:الترضيح

،4991ثمس،عقثامعةالبناتكليةمناثمورة،غيرثكدوراهرسالة،السلمين

65-63.ص

.303-56ص-2،ائاى،حممبنأ.د.الحا"كثنلأئحقيقنفسسىللمزهعميموداع!2دلألةا31
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العمكل:

الالهخصهالذىوحد.الاسمانلأنالالهىبالأثراكالعتلىالألراكينصل

الحقيتةفىلهائمبههلاكانرانالالهىبالألراكالعتلىالألر!شلههلنلك!العتل،

الصورةأىالطليعيةالصورةالعقلويدرك،الرأىيادئنىيكوننلكولكن

هوغير.عنالألسانيميزالذىفالعقلوحقهقته،ألاثمئجوهرهىالتىالنوعية

1/27()التكوينهخلقهالكصورة"علىقيل:العتلاجلومن.وماهيتهجوهر.

الصور.مقابلفىوالتخطيطالشكللاالنوعيةالصورةبالصورةهناوالمتصود

كالهركار"لصسمهكالمنحتؤيسويه:قولهمئلالتمئالاسمهةأىالصناعية

وتعالىوالتخطثطالشكللعن!لأنهامطلالهأللا4ئتسبلأوهذ.44/13()اشعياء

أ؟!.(.كليرأعلوانلكعنالاله

قبلوتعالىسبحانهالالهفبلمنالعتلوهبالانسانبكونيتعلقوفيما

الانسانأنيبينالنصظاهرأنيزعمونالعلماءبعضنجدبعدها،أوالمعصية

بينلفرقيكنلمفهو،الحيوانسائرهنغيرهمئلفكرأوسكتلبدونخلق

بينيملزأنيستطيعبهالذىالعقلمنحهوجبعصىوسكندماوالشر،الخير

يكافأأنيعتلهل:ميمونابنويتساعلوالخطأالصوابويبينوالشرالخير

ابنلشيركانأ!ثملهيكنلمالذىالعظلمالكاملبهذامعصيتهعلىالإنسان

دبلللإنسانحصلالعقلأنسنجدالدشىالنصتأملناإذاأنناإلىميمون

له()2(.عقللالمنولاللبهانمالوصيةلكن)ولأهيمون:ابنيتولا!حصية.

يذكرالإنسانارلكبهاالنىالمعصيهاوالخطلثةطبيعهمدمونابنلبلنوعندما

الإنسانوكان(والباطل)الحقومتولاتواالمبح()الحسنمشهوراتيوجدأنه

كوةلهتكنلمفلكراث!اءومعقولأنه،فطرلهمنوهووجهوأتمأكملعلى

المعصيةوسببأوضحها.ح!ىإدراكيستطعفلمبوجههبالماثمهوراتئشدخل

المق!فمنلفىإلضأدألدحيمينوعندىأب!بشدإفىتحقيىكتاألقرآنىلحامنتثترالتقث!راموقدأاا

فىإسراليلبنىإلى.وقضيناالقرآنىالنصمنمقتبسوهو،الأدلةمناهج!عنوالكاثمف

4(.كبيراه)الأسراء/علماولتعلنمرتينالأرضفىلتفم!دنالكتاب

(Y)92ص،اباتاى،حسين.د.تحممقالحانرسن،دلأله:ميمونبنموسى.
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ومالعصىولماعصىعندئذلطنها.التميلزعلىيدلرالت!المائمهوراتمن

العتلىالاثراكنلكمنه.العتلىالالراكبسليسنلئذعوقبولذاتهشهواتهتجا.

العتابوهذاعثن،جنةمتطردأنالعدابوكانالمعصثة،بعدماوصا.الذى

منأنهلدررالتىالمعتزلةيخالفكلكوهر)1(.بكهلكلأللمعصيةالنظهر

اعتداقأنايضألتتض!الضرورهوئلكوا!الطح،الحممنمعرفةالضرورى

)2(.واحبأثدبيحواجلتالطالحسن

فهاثميروالعتل.والخيالالحسمنكلموضوعات!ميمونالنويميز

ىاالذهنخارج!الموجودةلالحواسالملركةالائمئصورةيلركالحسأنإلى

اعراضهوبعضوحفهيلرك،فحسبحسمايل!ركفالحم!وتخطيطه.شكله

اماحيلأنهتهينهفىالحواسإلىالنحوهذاعلىالالسانويحتاجونحوها.و!وانه

فاعلويهو.وتأليرانفعالالإحساسلأنالحواسعنيرتنعفهويهو.اىالاله

العتل،وامابأله)3(.يدركتعالىفهوكذلكليسالإلهكانولمامننعل،لا

بالنعل،سكلأفلأصارشينأعتلفإذابالتوة،عكل!ئميئايعتلانقبلفالإنسان

الموجود،عنالذهنفىالموجودهالمجردةالصورههوبالنعلعقلالذىوالعقل

العتلهو(المجردة)الصورةالمعقولوالشئ.المعمولالمعنىسوىليسفالعتل

والعالرعقل،ماهوبالفعلفالعتلوالعتل،المعتولشيئانوليسبالنعلالحاصل

شيئابالنعلالعقللسىإذ،ذاتههوفعلهسكقلكللأنبالفعلالحاصلالعدسهو

مننصلاليسبالنعلفألعتلالأدراك،وماهيتهالعقلحتيتهلأنآخر،شيئاوفعله

هوالعقلكانولما.وذاتهحتيتتهوهى،إدراكهفعلهالعقلوإذاالأدراك.عن

عملوكلالمعتول،الشئهوبالفعلوالعتلالعكل،فهوالمادةصورةجردالذى

فىأبدابعلنهواحدأشيئاوالمعتولوالعاقلالعقلإذذائه،هو-عكلأنه-فعله

رالمعقولبالتوةالعتلفهوبالتوةموجودالعقلكانرإذا.بالفعل!عتلهاكل

المللفىالفصنللابخاىخزبونفاثاثمه8ا.دوالنحلالأتحتيىهوا،فىلحابزلمللالنقمللالةالاثمفرشتابيمو121

56ص،-ا،ام،للشهرسنانىوالنحل

32،صأ،بأتاى،حسينأ.د.تحقيقالحانرلن،دلالة:ميمونبنموسى)3(
111،951.
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هاوكل،العتلهىالمعترلةالصورةتكونحينئذالفعلإلىخرجوإذابا!دوه،

فاالاشمان:نلكمثالا!لوةتلكحاملموضوعلهالضرورىمنباثوةهو

،ج-بالفعلالعدسا!موة:تهحمكك8أثدوةلللكالحاملأءلأشاناشياء:ثلائهنحد

اليولالى،بءلعتل،اكالانسان:لكابل!هذ.لاثدوة،المعتولى:ليعتلالمعدالائمئ

تصيركلهابلسانالثلاثنجدلأيالنعلالعتلحصلإذاآلمجردة.جءلمطرر

الالهعلىيقالالمعنىهذاوبحسبالحقيتى،المعنىيدركوالعتلواحدا)1(.فميئأ

الخالصةالصورةيدركفالعتلكالعتل،ندركهااننعا!نهاالنىحتيدتهأىصورة

عندماوالحسثة،المعالهنةمعن!يفيدلنظ!ميمونابنعندلنلككالاله.فحسب

رأى،:الألفاظلككيوولنجدهنلكولأجلعتلانىنحوعلىلهنسرللا4يضاف

للا".تضافعنثماسصلانىنحوسكلىوحزىونظر،

منضكير.عنلهميز.ماوهو،وحدهالانمصانلدىمرجودالعقلكانوإذا

ضدوفعله،الأنسانفيهمبماالحيوانا!جملعلدىمرجودالخولفإن.الحيوانا!

ويتصورهادهريجرأجزاءهاويمرز)المركبالماينعلالعدكلكانفإذا.العقلفعل

العقلعندمدباينهجدأكئيرةمعانالواحدالاثمئمنويدركوباسبابها،بحق!تتها

لعلموبالعقل.بالكلىإلاالبراهينمنبرهانيصحولاالشخصلة،كتباين

للكمنشئفعلعلىيقلرلأالخيالفإنالعرضى()2(.منالذالىالمحمول

بجملطالمركب)الشخصفحسبيدركهووإنما.العقلبهايقومالتىالأفعد

بعضهأوبركبالوجود،فىالمدفرقةا!كوسياءيركبأوبالحواسأدركطماعلى

شخصالمتخدللتخبلكماالجسملوىمنقرهأرجسموالكلبعض،على

المخترعيسمىالذىهووهذانلك.ونحواجنحهولهفرسرأسورأسهإنسأن

فىالدبرئعلىبوجهالخي!يقدرولاأصلآ،موجودالطابقهلالأنه،الكاذب

()3(.بالخيالاعتبارلالنلكالتجريد،غالهماصورةجردرلو،المادةعنإدراكه

.r)-7217ص،ا!بأتاى،حسينأ.د.4لحإ2نرين4،الحقيىأدسةألمرجغميمو!بنفس)ص!(
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نلكوجودتلرهنئمالضديناجدماعكاهلتاعتخثلهاممتنعاءسياءرتوجد

لهوجدلالأنهجسمأالالهككونالخيالىيرحعهماامت!اعتبرهنوكنلك،الممتنع

ما)ويدسموننلكالمتكلمون!يدركجمع.منشينأأوالجعممإلاالخيالفى

بأنيصرحرنماوكثهرأوخيالاووهمأجسماالكهكونكمئلصمدلعوهولهتخهل،

أحلمنالمتخيلاتمنتجويز.أراثواماحوزوانجدهمولنلككانبة،الأرهام

يمهزأنالنيلسوفأرادوإذاهعرضية()1(.فىالأعراضوتساوىالجواهرتمد

الواجبلطنبواسطتهويميزيالوجودلهسئغمهدنجدهوالمتخيحتالمعقولا!لطن

يجوزلذالزم،انهلايإرادةفعلعندهفالوثودالمئائ!رع،أمارالممتع،والجاثز

نلك.خلافيحوزلاأنهقطع!عدلمىثلصورأقإلانلككخلافيحثأن

الشخصعنالخيالفىالموجودة!خياليلأالصورةيدركالخيالفإنربالجملة

المعرفية-المصالرهذهإلىميمونابنويضميف.الحواسعنغيبتهبعد

بتلبهالمرءيرى*كانللمعرفةأخركمصلراالملب-رالخلالوالعتل،الحدر،

4(الم5)الحكويناليرؤيافىالسلامعليهيبرا!مإلىالرليكلاممكلماشبنأ

كليدة)2(.رريةأنهاعلىالروياميمونابنيرولوهنا

يصلكدف،تعالىالإلهكلإدراكجدأ،الغامضلأللموضوعاتوبالنسبه

نلكفىبالدخولبهمانقبلالاثسانأنصمونابنيرىمعرفتها!إلىالإنسان

حىأخ!هويهنبوالمعارفالعلومفىنفسهيروضأنس!لطالمظلمالننق

يقبنطحميتبةمقلماتحصلفإذاالخباللة،ولدموقاتهشهوالهويقئلالتهنيب،

الذهناغالبطمنالتحفظوجوهوعلموالام!تدكل،القياسقوانينوعلموعلمها،

ويسلطهاأولأأفكارهيمدولاله،يقعرأىباوليتطعولأ.الننقبدخلعندئذ

ئكونعندئذأولا.أولأيسدلهضحتىو!قفويكفيستحىبلالالهإدراكنحر

هذا)وسكنالأبصار.أوا!أعينيدركلاالذىبنورهالإلهويتجلى،المكافأة

(3/61)الخروجالثهإلى!نظران!خافإؤوجهههوسىفستر:فدلالمعنى

.21هص،-ا،اثاىحمونارر.ئمتحقيقالحانر3-كلطميمونبدلإلةيب!رآلنر21
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الالهأنلأالمتجلىالنورنظرمنخوفهمنالظاهرعليهيدلماإلىمضافأ

نلكالسلامعلطله،وحمدكيرآ،سكلوأنقصكلعنتعالى،الأعينتدركه

ثزاءنلكأنأخير،فطقيلأن:4!جبفاوخيرجودهمنئعالىعليهوافاض

لأأولعجزالأعينكانتولماأ(.الرلى(أإلىينظرلثلالأأووجههسلالرلكونه

له.الالهىالنوركتجلىحيثيلركهاالملبفإنالالهىالنورمعاينلأعلىلثلر

عندهايقفأنالضرورىهنحدودأالبشرىللعتلأننجدنلكلأجل

فوىماإدراكعنيعجزوسكتعداها.لامحدردةمدركاتللعتلىأنأعنى

ولاعندهالتهفمحلل!وملركاتحلورراالأخرىهىلهاالحواسمئلتلرته،

البدنيةالقوىسائروهكذا!قبعدأىعلىتدركأنألهضألهاوليستتعداها

عل!قدرتمفىالأنممانينىلتناضلوبالنسلةالالراك.طليعتهامنالتى

بعدأىإلىمارأالأمراولهسحدودأكنلكفلهوالعتلىوالبدنىالحسىالإدراك

الأنسانىللعتلبلللانهاية،هوليسأدضاالتناضلوهذااتفى.:!دروأى،اتفق

ننسهلجدولأإدراكهاامتداعللإنسانيتبينأشباءفثم.عندهيتفشك،بلاحد

هذاإلىللوصولمنهيدخلبابلاوأننلك،بامللاعلشعورهعلمهاإلىمتشوقة

الحروانأنواعبعددوكجهلنافرد،أمزوجهىوهلالممماء.كواكببعددكجهلنا

البشرىللعمكلميمونابنيجعلوبنلكنلك()2(.أشبهوماوالنباتوالمعالن

وهىليدركها،سحلبهللحمدركالاتوجدنلكرغمولكنهيلعداهاأنبجبحدودأ

إلىالعقلفيهوصلماعكسالمنكرينآراءفبهااخلكفتلنلكطثته،فوى

فىوثلللأالالهدالافىكثيراالحيرهوقعلاولهذا.حولهاختلاتفلابرهان

النعلبم.فىومعدومةالطبلعبات

الاسكندريحددهاوالطلهيعهاتالالههاتحولالناساختلافوأسهالي

أسهاللا:ثلاطةبأنها-هيمونالنيذكرهانحوعلى-الأفرود!سى

34.35صأ،بأتاى،حسينأ.د.تحعيق2الحائبر7لنلالةالمز-بيموت!ر121
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هوماعلىالحقإدراكشالالسانالصالراقوالغلبهالرياسةخبا

إثراكه.وصعوبةرعموضهننسهفىالملركالأمر2-لطافة

إلراكه.يمكنماإلرأكعنوقصرر.الملرك!جهل3

ولمصمر.فىواضحارابعاممببأالأسبابهذهإلىميمونابنويضيف

اكلأفروثهممى.ينكر.

ألفهاالتىللأشاءومحبةألنهلديهلطليعتهفالاثسانرالتريية:طلالف4

نلكمهمونابنويبينسكداها)؟(.ماويرفضيحمههاوهوعلههاوترلىوحبها

العتلعلىقوىسلطانلهاالنىا!دثيمةوالأعكاداتوالموروئاتالمعناداتبأن

نكرهوسيردالغزالى1فبلهنكرهماوهوالخطأ.فىالأثساقوقوعإلىلودى

لاأنهتعنىوالمورئاتالتلاليدعلىالئورةولكك.وبيكونثيكارثسكندنلكبعد

المورثات-لهتصدايضأالسببهذا)وبحعمبالعقلسوىالعدسعلىسلطان

معتاداته،نحوويمبلالحقانقإدراكسكنالأئسانيعمى-القدبمةوالاعدقادات

مننلككلنبينكماإليدة،كئيرةاموروفىالتجسحكىالجمهوراعلرىكما

ظواهرهاتدلبها،والتصديقتعظيمهااسئقرنصوصعل!والتربيةالإلفأجل

واللغز()2(.المئلجهةعلىفبلتبللها،صحةلاخبالأتوعلىال!جسبمعلى

حصليتعداهاولمحدردهعندوقفإذالانسانىالعتلأنميمونابنويرى

ناكصكلأنتصالإنسانلصلرتعداهاوإذاالأنسانى،الكمالعلىالإنسان

نرره،وينطنأوالرذائلرالشرررالنتائصنحوويميلحتائىإلىالخيألاتويتلب

ددرته.فوقهوفبماالبحثعنالإنسانىالعقليكفأنالضرورىمنلنلك

الانسانى:العال!قلراتمحلرثيهعلىتوكدال!ىالنصوصوهن

7/17(.)الجامعةوحثمة(فىتكونلنلا!نمهغىهافوقحكيماتكن)لا

4/17(.)الجامعةإلخ(النةبيتإلىأق!لتإؤالقدهد)احترز

72-73.ص،-اأتاى،حممل!أ.د.تحميق،المزحعميمودا-!هصقلحائرقنفسا21
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1/13(.)المزهورمنى(أعلىهومماالعجلأسفىولاالطانمأسله)ولم

بالطبعلأ،.العتليدركهأنيمكنلماتعطيليعنىهلحدود،للعتلوكرلنا

علمويجعلواوكمالأ،حكمةجهلهملهجعلواأنيرومونالنقالجاهلينحيلةفئلك

عندالعتليقفانفالغرضألاثمرع.علىوخروجاونقصأجهلأعيرهمركمال

وثمد)1(.العتلماههةتحليدهوالغرضوليىوالتفكيرالبحثفىمطنةحلود

منحدودأللعتلجعلواالنينالمعملمونالعربفلاممنةنلكفىميمونابنسبى

إلىويائمير.فحسبالنيزيتىالعالمنلكمعرفةرهىسثندها!تفانالضرورى

اسنكمك)الحكمةبدرلهللحكمةنعريفهسكندسيناابن-المئ!مملطلصكلى-نلك

كدرعلىوالعمليةالنظريةيالحقلألقوالتصديقالأموربتصورالأنممانيةالننم!

العتلإلراكينحصرأنالضرورىمنالمنطلقهذاومنالإنسانثة()2(.الطلالحة

صاربالالهياتتعليمهيبدامنميمونابناعتبرنلك!أجلفيزيقىهوفثما

51،التورونجوامضواسرار.الالهىالعلمإخفاءالضرورىمنلنلكنثصأ.

فىالمستعملةالاستعاراتعلىالدلهليهوعلم،النبويةالأمئ!معانىتبينوعدم

su'C-1Lالجمهور.سكلىممللعنلكفكل،النبوةكئبفىالواردةالخطاباث

وخفاياأسرارهلهتعطىثذى-بالكاملوالمقصودفلك،لهموحدهمفهمالعتول

اسرار!سربسهولةينهمففلكالطباعونكىوفهماحكلمأكانمن-الدوراة

النوراة.رخنابا

علىبالإلهياتالتعلمكنتاحالملألعةالأسلهاليإلىميمونابنوياثمير

التالى:النحو

بالأصعبيبدأأنبنبغىولأوغموضهولطفهنفسهفىالأمراحممعوبه

والأغمض.

سيههونكال!الطثثعلاإترسسألةألأوفىوالطبيملاحمبينمنيدابيبوسم!ع!ةسألحافىيخإئحكمةابن121

.ا.ا-ه54صص،الحكمة
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الالهى.العلممكلىعلىيقلروافلاابئدائهمفى!ناساذهاققصور2-

حصلالنوطئاررلككخاضفمنالالهى،ثعلمفحصثلالنوطئاتطول3-

استمروانعامض.كللهويكائمفملغز!لهيثدتحوغدثذالاشملألىالكمالله

ولمم!هشئإلىيصللنالنوطناتفىالنظرلرنالغا!اتطلبفىالمرء

المنطقفىبالارتياض!كليهالاشمانىالكمالالىثوصرلارادومن.رغبته

.الإليداتواخيراوالطديعيلتوالرياضيات

اذكانفمنالنطتية،للنضاثلتوطثكلعدالدى!لطية4ءلأس!عدادا!

وائمدنالطبائعهمضكلياندهسببوالاثمباليالنطتية،فضاللىحصلكريمخلق

وقلالهون،!تهور،طيشنوأخرونواناس!علم.فلكيحصلونلابالنئمأةأذهانهم

Uلم!حصللاتركيبرفسادمزاجسوء!فو . awlأنيجبالذىالائمخص

والعلومالملنيةالسياساتفىكاهليكونانفيجب،التوراةغوامضلهنعطى

وبنلكبللويح،المعانىوايصالعبارةوحسن،وفهمطبعنك!اءولدط،النظرية

لككتوفرلعدمالتوراهضكوامضلعلميمكنملاالناس!غالبثلأرالأطنالالنساء

فدهم.الشروط

الأمورمنوغيرهاواهلهكمنزلهالعيشبضروريالهالانسانا5-اشتغال

العلمفىالخوضوبالجملةالأدراك،فىلتصرتجعلهالتىالضروريةغير

)1(.المبتدئالجمهورلأالكامللنبالفضلاءخاصاثهى

الأخلاق:ثلأليا:

ومن.الاخرينمعالأجدماععلىجلبأعنىبطبد4ملنىالإنساناق

ونلك،بينهمكثيرةاخد!فالايلاحظوأخ!همالإنسانبنىأفرادسلوكدا!يرصد

للصوره.التابعةايأعراضولخلفالمواد،فتخلالف،المزاجاخللافبسبب

يذبحأندرجلأإلىلصلالت!شخصقساوةبينالمحتارنهفىواضحاذلكويبدو

ننسهوترقالحيةالكاثنأثأضعففتلسكلىيشفقوأخرالغضبشدهمعولده

76.8-هص،ابالاى،حممقأ.د.تحق!للحاثرت،دلألة:ميموقبنموسى1()
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كانولما،اجتماعهمثونتحولالبائمربنىلينالأخحميةالنروقولككلنلك.

مناصبحنوسكهم،على!حافظواأنيسدطيعواحئىلهمضرورىالاجدماع

يدميروناخحيةو!وانققواسكدلهمويسن،افعالهميقدرمدلهروجودالضرورى

وتختفىالبعضبعضهممعسلركهاتهمشظمحتىالحياتيةشئونمتديرفىعليها

خصمنللبائمرالالهيبلغهاالتىوالشرائعجمعم.وينتظمالاخئلافاررللك

الألهفيرسلطبيطة.غيرأنهارس!مالطليعىالأمرهذافىضروريةانههانه

ئكئملنلك،أعمالهموتسلثعيهتدواحتىالبشرلونشرائعهلنائمروالرسلالأنياء

ورغبة،وأنواعهالأنسمانىوالكمالوالائمر،الخيرعنالدلالةفىميمونابن

ميموناينفيشيررضا.)1(.ينالحتىدانمأإلثهوال!ثرلهاالالهعبادةفىالأثسان

كالصورةبلالةفدظل،صورلهاأماالفسادماثد!ايلحىالكاثنةالأثسامأنإلى

بالماده،مقارنتهاعندأسكنىبالعرضللصورةلهكونوالنسمادباقلة،دائمأالنوعط

،الأخرىتلوالراحدعليهاسبدلالصورةفإن،للعدم!زههالمادةكانتولما

تابعةالأنسانائلkj.صورئه،منلاهاثتهفمنللشئوفسادلالفأونتصركل

لابعنلككلوغضبهومنكحهومائمربهالإنسانفمأكللصورله.رفضانلهلمالته

ضرورةلزم،صورةبدونادةملاأقالالهدةالحكمةاقتضتولمالمالله،

بالمادة،وشبههالإلهصورةأعنىجدأ،الشريفةالإنسانلةالصورةهذهارتباط

للصورةتعالىالإلهجعلولنلكوفساد.نقصلكلالداعدهالمظلمةاللرابيه

يمكنماأفضلإلىوردهاورجعهالقهرهاالمادةعلىالسيطرةالإنسانية

وأعلله)2(.

معهمالنلنالأشخاص:الأولالصنف:صنفينإلىالبشرميمونابنوقسم

علىالداثملبقاء،الأشرفالثاردائماالبشرمنالصنفهذاويطلبالأله،

دعتهركلماعلده،الفائضا!هىبالعقلكالأثصالالشريفه:صورتهمقدضى

وقبحعارعندهمالمادةفثراعىنلك،تقليلفىورغبئألمةالمادلواعى

المأكلنشئهىبهاالئىجميعا،عللناعارهىال!ىاللامسةالحاسهوبخاصة

941.ص3،بأتاى،حسيند.اتحقيق8الحاإبر4قالنر-بيمو!-3لإله!ر121
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ضرورىهوماسوىالمالةلواعىمنالعكليل!اولولأ.والنكاحوالمائمرب

اناىوملاثكنه،الالهإثراكاشرفهاالئىالمعترلا!نصورعلىيعينهوما

الضرورياتإلأيللاوللاالمنارقاتمشاهدةأعنىالمشاهدةعل!المدبلالإثمماق

هولأءالئلألى:الصنفاما14(0المائمأهددرجةإلىالوصرلعلىنعينهالئى

معئرل،فىورويةفكركلعطلراالنهنالجاهلوقوهم،الالهعنالمحجويون

نردعانيمكنناونحنجميعأ،عليناعارهىالتىاللمسحاسةعايلمفإن

ألائمريعةبأوامرالالدزامخصمنميمونالنلهنكرمانحوعلىالمادةثراعى

ويقتصرالمادةدواعىاسدلتاصهمهكللهجعلالأش!انأن6!صسدونواهيها،

بحسبلأللغذاءحاجتهبحسبومشربمأكلمنضرورىهووماالأنفععلى

إدراكعنالإنسانلعوقالتىهىالمادةأنوأضحأيبدوهناومناللذه،

المنارقه،والعتولللإلهالإنسانإدراكدونتحولأىعليههوماعلىالمنارق

غيرفالألهايا..إدراكنادونلحولالمنارقوبينبيننا!عحجابإنها

المظلمةالمادةسكنالحجبهبلإلخ،...سحاباوضبابأربغمامعنامحجوب

عندهبلاياهإدراكنادونيحولعندهظلاملأوئعالىسبحانهفهوفينا،الموجودحة

)2(.ظلامكليضئباهرداثمضوءفحسب

لشيرفإنه،وعدمهالموجودفىالشرلينالعلافةمبمونابنيبينأنوفبل

ماملكهأزالومنما،بوجهالمحركهوالعاثىمزيلأرسطاطاليسعندأنهإلى

والملكاث،مطلقعدمعندهمفالعدمالمسلمينمتكلمىأما،العدمذلكصنع

نلكوالحداة،كألموتالضددنحكمحكمهماوملكهعدمكلبللعدملاعندهم

.موجودةمعانالاعداموهذهريصم،يعمىالذىهوفالإلهلناعل،لهنتقرلأفألعدم

شيئأالعدمكانواق،العدمدتلكصنعماملكتهأزالمنأنفيرىميمونابنأما

إلىتفئقرأعداماوالظلاموالعمى،العمىفعلالبصرأفسدفمنموجرد،ضكير

طندلوابنسينالابنيقظانابنحىرسائلمجموعضمنيقطان:بنحى:طفيلابن)1(

ص،زلدانيوسفد.ولحقيقدراسةلراثية،نصوصأربعهالنفسوابنوالسهروردى
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النورمإعاشطأ:كرايتل!التأريلهذا)وبحممب:ميمونابنيمول.فاعل

أسكدام.والائمرإذ43/7()أشعياالشروخالقالمملامرهجرىالطلمةوخالي

أمورأليمتلألهاألائمرناعلقال:ولاا!لاح!،فاعليتل:لمكيفوتأهل

لالعدمتعلقلهاكلمةهذ.لأنخالقعليهااطلق!إنماالفكللهافيتعلق،موجودة

العلمنممبةنىوالوجهإلخ.الئه...خلقالهدءفىقال:كماالعلرانىاللساقفى

شرأننلكمننسشجنكرناه()1(.الذىالوجههذاعلىهوالناعللنعل

الموثودفىفالاث!رها،شئإلىلالإضافةشرالائمركانلمالأنهعلمهالمو!عود

الألسانمئال:أعدام.كلهاوالائمرورحالائهمنحالةسكدماوالموجودعدمهو

هوالموتمئ!:.صورتهعلمهوفسادهينسدماوكلصحمه،وهرشرموله

انلهرىالذىسيناابنبهصرحماوهذاحى)2(.كلحقفىالصورةعدم

وخيوبالنعلدائموالوجودللرجود،خيريةالوجودفكمالخيريلأ،الوجود

منحالةصلاحعدمأوجوهرعدمإماوهولهذالافلاالشروأماهحض،

الشرأماخيركئهأنهالوجودحقيقهأنإلىكالهنكمتونخلص)3(.حالاته

أمافحسبالخيريفعلوتعالىسبحانهوالإله)4(.بالأصالةلابالأضافهفيكون

بالذاثشرأاروينعلفلا،العالمهذافىالمرجودالشرهصدوفهوالانسان

ما،خلروالوجودوجودا،إلايعمللاهلأنمحضخيركلهاتعالىفأفعاله،بوجه

التىالطبيعةعلىالمادةأوجدالالهأنبسببالشرويكونأصكدام،والشرور

رالشرور،للموتالموجبالعدممفارقةمنعليههىمابحسبعليها،أوجدها

فعلمنكلهفالخير،بالتعاقبالوجودواس!مرارالكونلدوامحسنونلككلها

لعدملابعةفإنهاالبشر،بينورذائلشرورمننراهماأما،بالذاتئعالىالإله

كفعلمإذاالذىالإنساننلك،الأنسانجهلأدصدالجهلعنلأزمةكلهايأنها

لعالى-الألهحقلقةعرفإذاالإنسانأنرغيره.أعنىبننسهالشرفعلعن

الحكمة7فى6الئالث،القسمىا!هية(.والطبيعيةأنمنطميةالحكمهإفىلحاالمرمنيت!النجأابن)3(

.922ص،ا!هية

ح!امعةالحدشة،الحريةمكتبةالنانمر،91AY،ومدارسهالكلامعلمصن:بديرفيصلد.)4(

327.صاشس،يخا
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الجهلاءريظنورذاثل،شرورمنيرتكبهعماتمامأتوقف-الكونلهذاالخالق

تمامأمخالفالراىوعذاالوجود،فىالخثرمتاكئرالائمرأن(لبئمرينىمن

الخطأهذاوسلهليالخير.سوىعنهلهصلر!لامحضخيرالالهلأنللحقثتة

الأنممانأجلمنكلهالوجودأنيزعمونانهمالحههلاءهولاءفيهوقعالذى

مانحرعلى-ويثمتهىللإنم!انيحلومابخلافالأمرجاءاناوحد.ولنلك

الملاطكةحقفىنلكيمولونولاشر.كله(لوجودهذاانزسكم-!ظنون

والمعلن،والحيولنالنباتمنهالهتكونالتىوالاسطتساتوثكواكبوالأفص

الاثسانيعرفوعنلما،بوجهلأحدهمقلرةلأ2ثمبنىكلانثصحثحوالراى

نحوعلىبارنةمائميئةأجلمنبلفحسبلممخصهليسالوجودأنلهلركفلد

منهاعلىهممنبوجودوجودهكنلكالأسانفارنوإذا!كوساعرةيرىها

لالأنهيل،منهماثن!مرتبةفىكانرالملائكة،كألأفصالوجودصلمفىمرئبة

الأنسانأنمنالرغمعلىوبالجملةالملاثكة.ووجودوجودهبينللمدارنةوجه

)1(.يلههصنعمنعليهالواقعالشرأنإلأالأثنىعالمنافى!كونماأشرف

الخهرإلأينعلولأمحضخيرفهوشر،ابيهيضافأنعنمنزهتعالىفالاله

خيرهالأفعالهخالقهوالإنسانيعتبرونلنلك،المعتزلةبهئصرحمانحوعلى

الألهانالأشاعرةيرىحينعلى،والعتابللئوابمستحتأيكونحتىوشرها

)2(.فحسبللابنسأنمكسمبهالأفعالهذهوأنوشرهاخلرهاالأفعالخالىهو

هعملفقايكونعلدهالوا-دعالشرمصدرهوالاسمانبأنبتصريحهملمونرابن

والائمريرةالخيرةأفعالهخلقالإنسانأنئرىالتىالأشاعرةلأالمعتزلة

ئحمة:الإشمانتصيليالتىالشرورأنواعأنهيمونابنو!ذكر

هوحيثمنأسكنىوالفساد،الكونطبيعةجهةمنالإنسانيصيبماا

أنيمكنماأكملعلىيتكونفهوما،مادةمنيتكونأقيمكنمافكل،مادةفو

مادةنقصانبحسبيكوننقصهنيلحقهوماالنوعيه،المأدةتلكمنسكون

.5-2..صأألاى،حممينأ.د.لحديق2ططمم!آنىحثلبمي!الجك21للث!الفبيهز
رالنحلالمللوبهاشهحزملابنوالنحلوالأهواءالمللفى!!م!.
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لغيرا!لهسبباوالج!لةأصلفىالشرور!ببعضالاندمانفيصابألائمخص.نلك

هذاولولأبفمماد.إلأكونلاأقالاليدلأالحكمةواقتضتالهواء.كنسادطارئة

الحىنلك،ومنىثممنلهلكونالذىوالالعمانالنوعى.الكوناسئئرلماالفساد

جدأ.نالرالطرونهذامنوالشرألائمر،حتمأمنهوسيكونمائتالناطق

وهذهلهعض،علىيعضهمكشملط:البعضبعضهممنالناسيصيبما2

فيهاللمظلوموليسمناالشرورهذهواهمبالبا،الأولالنوعهنأكثرالاثمرور

وهذاكلليل،أيضأوجود.بلبوجهكئرياشانعأليسوجود.الشروهذاصله،

.الأرضحمعفىأكئريةولسالكديرةالحرربفىكئثرالائمرمنالنوع

فعلإنهالأكئرى.هورهذ!يننسه،فعلهمنمناألائمخص!صسيبحما3

الائمربفىللئمر.أىكلهاللرذائلتابعالائمرمنالنوعهذابننسه،الأنسان

منالإنسانلهصيبماأسبابهموالنكاحوالشربفالأكل،والنكاحوالأكل

والننسانية)1(.الجسمانيهواقيفاتالأهراض

لتيامضرورىعيرهوماطلبفىرضكبتهبسببالشرالإنسانولهرتكب

لألأنهرحزننكدفىيزاللأالأنسانبنىمنالرأىفأسدجاهلفكلحيلاله،

وأثاثزينهمنالعيشفضولمنالبشرمنغيرهإلدهوصلماإلىيصل

ذلكضحايةكانتولماله.الألهظلممنيشتك!عنلنذ.فاخرهوئيابوفير،

اللىوهىقلنا،افىرضعهاالغريزهتلكانيزعمفإنه،الجماعلذةهىالجاهل

الوجود،غابهبدركونفإنهمالبائمربنىهنالعقلاءأمادفعا.الرذيلةإلىتدفعنا

حلىزيادةثونؤالمشربالمأكلمنبالضرورىيكتفواأنيجبأنهمويعلمون

عدليثركونوهؤلأءوعباثط،تعالىالالهمعرفهوهويريدونماإلىيصلوا

آدمبنىأفرادأحدلخصلأتعالىفهوالبشر،بنىعلىنعمهتقسيمهفىالاله

زلنةمنالإنسانلعالشضرورىغيرهرماأماضرررية.بنعمةالآخردون

فىزيادةبسببلس!ونلكآخر،عندوينتصفردعنديزبدفقدوزخرفهاالحياة

يزلدلافالأولنلك،خلافعلىايأمربلالآخرجوثرفىونتصالأولجوهر

,o.0-0.2ص،ابأتاى،حسينأ.د.تحقيق،الحانريندلالة:ميمونبنموسى1()
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جوهر.فىنتصفلاالآخر!امازانلةثن!ويةنعمعلىحصلوإنماجوهر.فى

1(.الأطلاقأعلى

إلىاليهوثيةألاث!ريعةتهثف-ونفسأجسدا-الأئسانحالإصلاحولأجل

معايشأحويلعملاحلهعنىالجسدوصلاحوالننس،ثجسدهنكلوكمالىصلاح

احدهمايظلملاأنالأولى:بوسيلتيننلكويتمبعضأبعضهممعالألسانبنى

حاليصلعحتىالحميدةرالأخلاقبالنضانلفردكليتحلىانوالثانيةالآخر،

حلودفىالباثمر!نى!كشمبأن:النفسلصلاحولهالنسيةبأسر..المجتمع

لأ-طثتهمحسب-لأنهمالوجود.عنصحهحةأراء!قلراتهمإمكانثاتهم

مناشرفالننسوصلاحسكلهه.هرمانحوسكلىالأمرف!إلرالدعلىيتلرون

احولىتدبيريعنىفهووالزمانبالطبعا!دمهوالأخيروهذاالجسد،صلاح

بعدإلاالننسكماليحصلولاالطلالحة.حسباهلهامعدشةوصلاحالمدن

البتاءسببوهو-فكرناكما-الئانىمناشرففالأولالجسدكمالحصول

مبمونابنوينوهالكمالين.تحقيىعلىتعملفالشريعةوعمومأللاطسان،الدائم

الشريعةوضحلهاوالتىالنفسكم!يحصلبهاالنىالصحيحلأالآراءإلى

وعلمه،وتوحيده،الإلهوجوداعلئأدوهىاعتقادها،إلىالإنسانبنىودعت

المدينه،أحويلكصلاحضروريةأخرىواعلقادات.وقلمهواءراثته،وفلرته

الإلهيخافأنيجبولنلك،عصاهمنعلىغضبهيشتدتعالىانهواعتقاد

عليههوماعلىكلهالوجودبإدراكإلالصحلاالالهومحبه،ويرهبلعالى

نهيأأوأمرأكانتسواءفريضةكلانعلىالحكماءولللمهفده،حكمطواعدبار

راىإعطاءأوالعشرهلحسنمودكريمخلقعلىحضأوظلمرفعغرضها

)12.اعتقادهللزمصحلح

الإلهرسكايةوكنلكعباثته،علىوإقبألهتعالىللإلهالإنسأنلطاعةوبالنسبة

العلافهللكطديعةلنابوضحأنميمونابنأرادعند!ما،للإنسانتعالى

قصرعل!الناسبإكب!مئلالناضربلعالى،والإلهالعبدبينالمزدوجه

605-705.ص3،بأتاى،حسينألألأتحديقالحانلأ7لن؟النر!بيمو-*ل!رولىالأا
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خارجرأناس.المدينةفى(ناسإلىقصر.فىطاعتهاهلقسمح!يث.سلطانهم

نظريةولالهممذبولأعتيدةلاال!دينةهخارجهمللنقبالنسبة.المدينة

مرتبةدونمرتبةفىإنهم،الناطقغيرالحيرانكحكمحكممفهولاءايضا،

شكللهمأثمرد،مرتبةمنواعلىالاثممان،مرلبةفىلثممواانهماسكن!الالممان،

فىالمترغلينالسودانامئالالقرد:تميزنوقولميزهموتخطيطه،الإنسان

وسلكواالسلطانداراستدبرواالنقفمنهمالمدينةفىهمالنقواما.الجنوب

نلكوبسبب،صحيحةضبهيرأراءلهمحصلتونظر،راىاهلوهمأخر،طريدأ

وقد،الأولالصنفهنشرأأءسدوهملهاستمرارالسلطاندارعنيلهعدرنهم

ا!هاصدينهزلاءومنيصلوا،لئلاأثارهمومحو!هماحيانأالضرورةندصكرا

وهمألاثمرلعة،أهلجمهوردار.،ئطيروالملكنهمعند.والدخيرلالسلطاندار

الدارإلىالواصلونابضاالتاصرينرمنبالنرائض.المفمتغلبنالبلادشعرب

تقليداالصحيحةالآراءيعئقدون)النينالفقهاءهموهؤلاءحولها!طوفونالنين

لوجهبحئواولاالديناحوالفىبنظريلمواولم،العباداتاعمالفىيتفقهونأو

ودخلوا،الدينأصولفىالنظرفىخاضواالنينوأمااعتتاد()1(.لصحبحسكن

ماكلعلىالبرهانلهحصلمن)فأما(لمراتلبامخللفواوهرلاءالدهاليز،

لامافىاليقلنوقاربلتقنهأنلمكنماكلالألههةالأمررمنيتتنيتبرهن،

ابنويعقدالدار()2(.داخلفىالسلطانمعحصلفتد،!ليقينمقاربةفبهيمكن

ولينله،الطائعينهولاءاوالسلطانلهذاالتاصدننهؤلاءللنمتابلةميمون

علىبالعلومالمشتغلينإقبالمدىليحددالمخلالفةوالمعارفبالعلومالمشتغللن

الرياضبةبالعلومالمشتغلانإلىفيشيرلعالى،منهدربهمومدىالإلهعبادة

دخلالطليعيةبالعلوموالمشتغلبأبها،يطلبالدارحوليدررالمنطىرصناعه

السلطانإلىدخلالألهياتوفهمالطبيعياثاكملفإذادهاللزه،فىومشىالذار

،درجاتوهمالعلماءهمرهؤلاء،واحدهدرجهمعهرحصل،الداخلىفصرهفى

عقلهفعمل،سواهعمنالإلهنحوومالالإلهدا!،فىكمالهبعدف!رهأعملومن

971.ص3،!بأتاى،حم!ينأ.د.تحقي!الضرجعميمودابد3!هصقلجانر7ين،نفسا21
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هجلسفىمئلواالنقهولاء،تعالىالالهعلىللا!ستدولالموجوداتفى

ويجيبهيسألالربغدكاممنمنهم،درجاتوهمالةنلياءدرجةتلكالسلطان

راىمنومنهمكرب،عنراىهنومنمثلط،رأىمنومنهم،ويتكلمالاله

الطائنةلككانمعمون،ابنضربهالذى!مئلنلكمنواضحاويبلويعد)1(.عن

السعادةإلىرصلواالنىهمهرلاء،الملكيةالحضرةفىالمتالبثمرمن

إلىنسعىالذىالروحانىالعالمإلىميمونيينبهيرمزوالملكالناراكية،

منيقتربلامنومنميتتربهنمنهمثطاعةاهلكانوإذايه)2(.الألض!

انبعدالألهفىالنكرةإسكمالضرورةسكلىميمونابنديوكنلكلأجل،الاله

منزالواكلمافهم،للحقائقبالمدركقالخاصةالعلهال!هىولالكيه،العلمحصل

تبعأصكلملهلونفيهيفكرومنله،صكبالتهمزاثتسكندهوالمتابمالألهفىفكرتهم

انيجبوماحقيتة،تعالىالألهيفكرولأثدار،خارجيلؤنلدقليداولخيال

نأخذئموأفعالهالالهوندركنعقلحيثويطنناالألهلونالعحلةئئويةهويكون

النضلاءيكئرلنلكدائمأ.سكشتهفىالعتلوإعماللعباثته،الأنقطاعفىنلكبعد

والألهالأنسانبينالوصلهمزةهوالعقليكونوبنلكرالخلوهالانفرادمن

حمواه،بمنعنهبالاشتغ!وتضعفالإلهمحبةفىبأعمالهاالصلةتلكولتوى

كيف:نسألولن!لك3(.عنهأيبعدكسوا.فيماوالثثكلرمعكلجعلهبهفالائمتغال

تعالى؟منهتتنرب

أفعالهجردأنهاسكلىسكبالتهممارسةقصرإذاالاشماقأنملمونابنلرى

أعمالهذهأن)اعلم:ملمونابن!تولالأله،منأبدألهدتربلنفحسبوأقوال

انغايتهاإنماالنرائضشائروعملوالصلاهالدوراةكقراعةكلهاالعبادات

بهاشتغلتكأنكالدنيابأمورالاشتغالعنتعالىبأرامر.بالاشتغ!ترتاض

ومنكرالحأئط،مستقبلوأنتئمنتبك،بتحريكتصلىكنتفإن،سواهعماتعالى

اعتبارغيرمنداركبنيانفىوكلبكبلسانكالتوراةولقرأرشرائك،،بيعكفى

718.72-اصا،باتاى،حسلنأ.د.تحتيقالحائون،دلالة:ميمونبن

72-722.ا؟7صحمستطبيئمتأىص!-أمنهجمئنهاب!لإميةا*لةامدكونةاسي!لزاهيبممو31(
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فىحنرةيحنركمنيجرارحكتعملهافريضةعملتكلماوكنلكلثرأ..لما

!لأ،العملذلكمعنىاعتبارس!يرمنالاثمعراء).(منحطبأيحتطباو،الأرض

حهنئذتكونررعاية،علىحصلتانكتظنفلاضكايته،امرلأصدر،عمت

2(الم2)ارهيافلاهم،عنوكيدافواههمهنتر!ي.فتفيهمقيلممن!ريبأ

()1(.العظيمةالغايةهذهتحصلحتىالرياضةصورةارشاثكفىأخذهناومن

هىالصلاةروحانإلىأشارحينماميمونابنقبلمنالمغزالىنكر.ماوهدا

لموانوالخاثموع،التلب،وحضور،تعالىالأله!لعظع،وربهالعبدلينالمناجاة

وفلكو،دويل،حركاتمجردالصلاةاصبحتالغفلةالصلاةوتخللتفلكيحدث

ربهالإنسانجمدإذاانهإلىميمونابنويننهى)2(.الحسابيومفىالنائدةقلهل

نلكبعدواشلغلاللنياأمورعنلدهعباث!هفىمشغولأوكانالنحو،هذاسكلى

رغلهبدلبهالمرءيكونهكذا،ومشربهأكلمنفحعبالمعبشةبضروريات

وإسحقايراهح،الأباءولرجهالأنيداءلرجةولكك.الناسهعوبجسمهالألهمع

تعالىالألهمعالحادلهمحصلالسلامعللههوسىجانبإلىفهؤلاءويعدرب.

فهمالصوفيه.إليهيصلأنلريدماوهذا.بعقولهمتعالىلهإدراكهمبسبب

النردطالذاررئتخذحيث،الإلهيةالد!اتفىالنناءدرجهإلىيصلواأنبريدرن

نلكإلىيصلانيريدالصوفىأنضاالخلاتوجهولكن،الأليةالذاتمع

العدل،هىالإلهدةبالذالاللاتحادالوصولوسيلةأنفيرىميمونابنأمابقلبه

أمابجوارحهمالحياةباموريشتغلونافىمعالانحاديريدونالن!ينرهؤلاء

إليهأشارماوهذاالعالمفىالإلهتوحيدهىفغايتهملبرح،لايدلهفبينعترلهم

؟لىوصلو!لنلك،لمحبتهالناسإرشادكفلكوغاينهمالوجود،بوحدةالصوفدة

الالهبعبادةالإنسانسكنايةددرعلىأنهإلىميمونابنويشير.عندهالكمال

لكونالغفلهقدرعلىأنهأىصحيحوالعكسبالانسانالإلهعنايةكنلكلكون

723-724.ص3،ب(تاى،حسينأ.د.تحميقالحاكئن،نلمفمجرلألةةلفزآبقلكثيرر)2!

تخريجفىالأه!فارفىالأسفارحملعنالمغن!كتاببنيلهالدينمإحياءب!: العرثى،الحسينلنالرحبمعبدالفضللىالدلنزلنللعلامةاعلاخدارمنحياء
.-.اماص

-بيررتالعلميةالكتبدارام،هـ/6041869الفرانية،الآياتمخرجةجديدةطبعة

.02ا-Age3،الصلاةباب،با،لبنان
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فىالدنيريةالائمرررأحدوالكاملينوالنضلاءالألبيا!أحداصابوإذاالغنلة.

الغنلة)1(.لككلسببنلكيكونمارقت

:كمالاتأركعةللانجساندميمونا!قو!نكر

الواعانتصوهواللهاث!ر،ينصارععلثه)الامتص(:اثمنهةكم!ا

ثكمالوهذارنحوها،وثيافيوأرضمالمنألائمخص!ملكماوهو،الكمالات

بتاتأبكماللفسالكمالهذاالنلا!منلأوعند،برجه!ثمخصويينلطنهلصاللا

حهاته.طولىأثدنيةلككلهثبلتوأن

وهو،الأولالكمالمناكئرالدثمخصبذاتتعلقلهواليئة:البنيةكمال2

م!استلأاعضا،.لكرنحيثالاعتديل،ضكايلأفىثفمخصهزاجيكونأنيعنى

حروانهوحيثهنللانجسانهكلانضكايه،منالكماللهذاوليس،ينبغىكماوقوية

.إنسانحيثهنوليسالحيوانسانرمئل

مناكئرالاثمخصذاتفىالكمالهذالهكونالخلإهدة:الفضائلكمال3

فىنهايةالكمالهذاوليسفضيلتها،غايةعلىالغمخصأ!قوتكون،الثانى

لغير..ألهفصار،الناسلمننعهبهتيدأإنما،لغيرهغالهةبلذاته

انلهعنىوهوالحمبمى،الإشمانىالكمالهوالنطتية:الفضاثلكمال3

التىالأخيرةالغايههىولالك،الإلهياتفىصحلحةاراءيفيدالمعقرلأتلصور

بهاويكون،الدائمالبتاءئنيدوهىوحدهلهوهىحقيتلا،كمالأالشخصبهايكمل

الكائناور،منولغلرهللإنسانتكونالأولىالثلائةوالكمالاتإنسانا...الإنعمان

أعنىتعالىمعرفتهامابها،يفتخررلاالانسانفيها!ربلأالكمالأتوللك

فىالأنم!انيرضكبالذىالحقلقىالعلمأعنىالحقيقىالكمالفهوالأخلرالكم!

إلىبالاضافةسكبادات،هنسكليهينطوىمابكلالشريعةوأعال.معرفته

رالكمالايأسمىللهثفللوصولمقدماتذلككلالبشر،لبنىالنافعهالخلتيات

أوالعظيمةالغابةتكونالنحوهذاوعلى)2(،تعالىالألهمعرفةوهوالأخير

724.972ص3،!بأتاى،حممينأ.د.تحقيق3*لةضلحإئم!ننقم!سىالنرثعميموح!ىا21
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هذاخالقانهومعرفةتعال!الالهإدراكهرالالسانبهينتخرالذىالكملا

وشثونه.احرالهويديربهيعشتعالىوانه،العالم

أن!علمانويجلهأحتيتة،يكونالدرجلانالالسائىالكمال2ثارومن

ولوملك،كلمناعظملهوالملازمالملاحق-ثفاهلضالعتل-العظحالملك

لينالرصلهمزةهوالنائضالعتلوهذا،السلامعليهماوسلمانداودكان

ولنلكعلهناافاضالذىالضوءنلكبواسطةالألهندركونحنوالاله،الأثسأن

لهمتحققنلكالكاملونعرفوغدماومائمرت.ومطلعدائمامعنا!كونالاله

هئلباطنهمفصار،تعالىمنهوالحهاءوالخاثموعوالفزعوالمرهبةالخوت

التوراةمنفالغايةنعالى.الألهنخافأنوهو!ائمريعةصضوهذاظاهرهم

وبالنسبةومحبتهووحدانيتهلعالىرجود.إثراكلقدفالتوراة،تعالىهاتتاء

تعالىهوماعلىوجودهإدراكالمتضمنةالشريعةبإدراكتحصلفإنهاللمحبة

وهكذاالشريعبما)1(.أعمالبجمعالأخرىهىتحصلفإنهاالتتوىواما،عليه

الأ!انالتوراةلعرفناحينفعلىجنبإلىجنبأالفلسنةمعاللوراةلعملى

حركالداكلفىون!تيهونخشاهنحبهأنلجبرانناواحد،وانهمرجود،

الخالقالألههذالأدراكالوسيلههوالعقلىالنظراعنىالنلسنةفإنوسكنالدا،

لأحواله.والمدبربهوالمعشىمحضسكدمعنالعالملهذا

732-734.ص3،ب8ألاىحسينأ.د.لحق!قالحائر-!،دلالة:ميمونبنموسى)1(
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الخلالمة

الاتيه:الننالجصكلىتشنمل

رترحالئمتاتمنوأسرتهميمونبنموسىلهتعرضمماالرعما-على

اليهوثية،الشريعةعلرمفدرسالأثللس،فىالعلمتحصثلفىاسثمرأنهإلا

لهكانمماالممملمينالعربا*ىعلىوالنلسنةوالنلكوالرياضةالطبوتعلم

علوممنحصلمافبنضل،والدينيةوالنلسفالةالعلمهةعتليتهتكوينفىكليرلإلر

بعضهالعبالتىوالمتعددةالمخللفةالمدوناتللكلناوضعوالمسلمينالررنان

بعامة.(ليهودىالتنكيرتطورفىخطيرالورا

الخاصالطبيبوأصبحالطبمارسبضبافته،رحب!التىمصرنهى2

اليهوديةالطائفةرئيسمنصبرتولىوحاشهته،الأيوبىالدينصلاحللناصر

العبادارر،فىمنتائمرةكانتالتىوالخرافاتالأمماطبروحاربمصر،فى

للتخلصوالمصائبالمكائدلهبنسجوقأعداءهجعلممااليهوديةرالصلرات

منه.

تثديةمئل-أفكارهاوخطورةالصدصنالوعهنمؤلناتهلبعضكان3

النهيناللهود،منأعدائهعددزيادةالىأدىما-الحائرينودلائلالتوراة

دراسةفىالعقلىالنظريعملأنهأخطرهاوكانكثيرةبلهمواتهموهلهاحتشدرا

اللينية.النصوص

مبطنأالأندلسفىالأسلاماعدلقميمونبنموسىأنالمرجح4-من

والطمأنينة،الأمنحيثمصرإلىللرحلهالمو،ليةالفرصةأتتهأنإلىلهوديط

.أخرىيهوليته-مرةإلىارلدوعنلئذبالفسطاطواسدكراببهافسافر

المسلمينمتكلمىواراءأرسطاطأليسبنلسفةمبمونبنموسىئهأثر5

الإلهوجودإئبا!علىأدلطفنجدفلسفيه.مشكنمنشاولهفيماوفلاسفتهم

أرسطاطاليسفلسنهمبادئسكلىلثرمجسمفىقوةولأجدممولاواحدوأنه

إئبلالهفىالمسلمينوفلاسنةهتكلمىبأثلةكنلكوتأئروالميتافزيقية،الن!زيتيه
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بنموسىسيدنانبوةغيرنبوةلانهكنلكوزعمالسابتة.المطالبلككصحة

ونن!.السلمرالعتلثائ!رائعاصولمعيلتافىالزسكموهذاالسكل،عليهسكمران

السللطةالصناتلهوائبتتعالىالألهعنالايجالطةالصفاررمهمونبنموسى

نممبتهاغيرتعالىالالهإلىنسبتهاأنمراعاةمعالأفعالصناتإلىبالأضافة

إلينا.

المنارتلأالعتولاعنىوحانينpالوساهلطثورعلىميمونابنعد6

وللكإسرانيلمنلينور!مهماوهذاالموحوداتنك!وينفىالمحلكةسماهاالنى

أرالمفارقةوالعتولوحكمط.ئعالىالالهلماثمهئةتبعا!دورهالكومالوساثط

!زعمكماقليمةوليستثمخلوقلىمنغيرهامئلمخلوقةالملالمكة

حاثئةالالسانيةالننسفكنلكحاثئةالمنارقةالعتولأنوكما.أرسطاطاليس

بنيصرحفلمالشريرةالنفساماالنعالمقحفىنلكبعدئكونالخيرهوالننس

المتيم.العذابفىسدظلأنهاأمسدفنىكانتإذاسكماميموق

العتلوهذاالمعصهةقبلللإنسانتعالىالإلهوهبهالبشرى7-العدل

غامضهوماأماطبيعياتمن!راكهمل!اولفىيكونمايعرفانيستطيع

علطوالمرءمعرفد!ا،يستطىلأفإفهالنوراةوضكوامضوأسرارالغيبيا!أعنى

هوالعتلوليس.السلامعليهعمرانبنموسئسيدناإلىمعرفتهايلركأن

بماالإنسانبمدلقومانايضاوالخيالالحواسأنبلللمعرفةالوحبدالمصدر

القلبالسابتةالمصادرتلكإلىميمونابنويضيف.معارفمنإللهلحتاج

غ!بى.هوبمابواسططالأنسانيومنالذى

واسلتكر،العالمحدوثإئباتفىالمتكلمينطريقةميمونابنرفض8

وجودإثباتفىحاثالعالمكرنعلىاعدمادهمأعنىنلكإثباتفىطريتتهم

نفسعلىاعتمدذلكرغمولكنهجمع.فىلوهولاجسمولاواحدوأنهاثه

منبدلأ!ديمالعالمأنعلىعولأنهإلأالسابقةالمطالبلككإئبا!فىالطريته

العالم.بتدميؤمنأنهفلكيعنىولأحاث،هأن

أدلتهأنعلىوبرهنالقثم،فىارسطاطاليسمذبميمونابن9-رفض
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وانهقليمالعالمانمتولة!الىرانتهى،باطلةاثمدمسكلىوالباعهشراحهواللة

منحاثالعالموإنمافامملة.متولةاللزومجهةعلىتليمةأوليةهاتمنيكرن

هذاتعالىالألهوخلقنعالىوحكمتهلمشثئتهنبعأارادقاصدكتصدمحضعدم

وبىجح.المخلوقاتمنص.مئلمخلوقالزمانانحيثزمانىمبدأفىالعالم

هنوضرراشكوكاكللأنهوكفلك،التوراةفىحبأالحدوثمذهليميمونابن

قيمةالسلامعليههرسىلمعجزكيجعلبالحلوثاثدولوكنلكالتلم،مذهي

التدممذبعكس!هودى!دوناركانأحدتعدالتيالمعجزاتئلكومعنى

التوراةلأنأبدىالعالمل!ىميمونابنوانتهىتماماالمعجزاتلهلغىالذى

نأليد..سكلىشص

المنارق،إدراكعنيعوئهالذىهومادةمنالانساننىيوجدماا-ان"

شرمنبهيتومعماكفيتهنثأعلمأئعالىالألهاعن!المنارقسكلمإذاوالانسان

فالاله،تعالىالألهعنيصدرالذىالخيرمقابلفىمصدرهالإلسانيعدالذى

الإلهأطاعإذاوالاثسانفحعمب.الخيرسوىعنهيصدرولامحضخيرتعالى

الانسانقراءةتكونوغلئذالأنسانى.الكم!لرجاتأعلىإلىوصللعالى

ينكشفوهناوالخائموع،أهبحضورملؤهماتعالىلدهوصحلهللتوراه

الإلهيه.الذاتفىثنرثهةالذاتفناءأعنىالنناءويكونالإلهىالنورللإنسان

وكديراحلويأدوراوالاسدكراررالأمانالأمنبلدمصرلعبثاصهكذاا

مصرأوتفكمااليهوثيه،والفلسفيةاللينيةالعقليهنأسيسفىالفعالأئرهلهكأن

ابيهاتؤوىذاهىفها-السلامعليهعمرانبنموسىسيلنا-الأولموسى

مابسببمهمومااتاهاالذى-ميمرنبنموسى-الثانىموسىأخرىمره

أعادالذىميمونبنمرس!،والترحالالشتاتمرارةمنرأسرلههوعاناه

تشكيلإعادةفىوالكلطرالفع!الدورلهكأنوالذىتماسكها،اليهوديةللديانه

تقامح!ثبذكراهاليومحتىلحتفلوناليهوديزالوما،اليهوديةالعقليه

منرغبدهعلىبناءرفاتهابيهانمكلالتىطبريهفىخاصةوبصنهالأحتنالأت

التاهره.
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ولمراجعألمصادرقلألمة

الولية:المراحعاولا:

نزارد.رلحديىشرحالأطياءطبقاتفىالألباءعيوناصثلعة:ايىا-ين

.لبنانلطروتالحهاةمكتبةدارمناثمورالترضا

النهاردارفخهـرى،ماجدلهاوكدمحقتهاالاليدلأ،ياجةابنرسلألل:باجةكابن2

أم.689،لبنانلطروت

مطبعلأ2،طوالالهية(،رالطليطةالمنطتية!حكمةأفىالنجاةسينا:3-ابن

.ام19؟هـ/3578مصر،السعادة

الدكلورالأببتحقرومدكررايراهحد.رمراجعةتصديرالشفاء،سينا:4-ابن

الرئيس،للشيخالألنيةالذكرىبمناسبةزالدوسعيقنبراتىجورج

.ام79أهـلمه935"للكناب،ثعامهالمصريةالهدئة

ا26rا،طضية،مطبعةوالطبيعيا!،الحكمةفىرسائلتممعسبنا:5-ابن

ام.هـ/589

منوالشريعةالحكمةلينفلماالمقالانهصلرشد:ابنفلسفةرشد:6-ابن

صححه،الملةعتائدفىالأدلةمناهجعن2ءلكاثمف،الاتصال

المكتبهالناشر،عمرانعبدالجوادمصطنىأصولهوضبطوراجعه

.امهـ/303881689طمصر،المحموثيه

سينالابنيتظانبنحىرسائلمجموعهضمنيتظان،بنحىطفلل:7-ابن

ثراسة،لرائدةنصرصاربعهالنفيسوابنوالسهرردىطنيلوابن

ام.799اللثافه،!دصورالعاهةاليئة،زيدانيوسفد.

اليسوعيينللأباءالكاثولبكدةالمطبعةاللرل،مخدصرلاريخالعبزى:8-ابن

8.بدروت، iام.
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الثغر،أهلبرسالهالمسماةوالجماعةالسنةأهلاصولاكرسعرى:(لحسغطبو9

ام.879ال!ثدم،مطبعةالجليند،السهدمحمدد.تحتيق

السعادةمطبعة،المحيطالبحرالمسمىالكليرال!نهسيرالأندلعس:حباناءنو.

اهـ.مم28هصلا،

الكتبإحهاءدابىوتطللق،منهجالأسلا!ةالنلسنةفىمدكور:ايراهحاص.أ

ام.هـ/67347العرلعة،

59،المصريةالنهضةمكتللأالأسلام،ظهرامق:اعحمد2 r.أم

د.هلوكدموشرحهحقته،حنينلنإسحقترجمة،الأخلاقا-jرسطاطالس:3

ام.979الكويص،المطبوعاتوكالة\،ط،بدوىعبدالرحمن

قدمهلأرسطو،منقودكتاببدثوس()بوترالفلسفةدعوةا-ارسطاطاليس:4

المصريةالهدئةمكاوى،سكبدالغنارد.وشروحتعلبتاتمعللعرببة

.امiAY،للكتابالعامة

وصلرهالنرنسيهإلىالإغريتدةمنترجمةالطييعة:علما-أرسطاطاليس:5

تعليتاتالنصعلىعلقئموبتفسيرالطليعةعلكتطررفىبمتدمه

السيد،لطنىأحمدالعربحةإلىرنتلهساند!لير.بارللمىمتتابعة

والترجمةالتأليفلجنة،القاهرةالمصريةالكتبدارمطبعة

.اماهـ/35359مموالنشر،

حققهاالبطريىبنلحىلرجمةالعلويةوالأثارالسماءفىا-أرسطاطاليس:6

المصرية،النهضةمكتبةا،ط،بلوىعبدالرحمند.لهاوثلم

6191.

علىوراجعهالأهوانىفؤادأحمدد.العربيةإلىنتله،النفس:ا-أرسطاطاليس7

الكتبإحياءدار،i11القنوالى،شحاتهجورجالأبال!ونانيه

.ام949العريية،
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الناشرا،ط،بدوىسكبدالرحمند.لهوقدمحتته،المنطقاطرسطاطاليع!:8

.ام089،لبنان-لطروتا!ملمدار،الكويت-!مطبوعا!وكالة

إحهاءزعيتر،عاثلالعرليةإلىنقلهوالرشلية،رشدابن:رينانأطرنست9

.ام579ثعرللالآ،الكتب

لجنةمطبعةا،طومصننلاله،حيلالهميمونبنموسىولفنصون:02ءشرائيل

ام.Arlهـ/)355والناثمر،!الترجمةالتأليف

العربهةإلىنقلهالعالم!،العلمتطورفىوائرهالهرلهاعندالعلمعلدوميلى:21

\،طالتدافبة،الادارة،مرسىبوسفمحمدرد.النجارسكبدالحلح

ام.اهـ/381629

عينجامعةمطبعة،والوسيطالقديمالعبرىايأب:جصمحمدألفت.ص22

.ام789شمس،

دلالةميمرنبنهوسىلكنابتحليللهدراسة:منيعاحمديوسف23-أمانى

جامعةالادابكلية،منشررةغيرماجستيررسالة:الحانرين

.ام989هـ/ا014،القاهرة

،اططراللشى،جورجترجمهالثاك،الجزءالنلسفة،لاريخبرهييه:2-أمدل4

.ام839بدروت،الطللعةدار

ط،مؤنسحسيند.الاسبانيةعننقلهالأندلسىالفكرتاريخبالتثبا:25-آنخبل

المصرية.النهضهمكتبةا،

الأنللسىالنبارىالتطيلىلونهبنبنلامدنالرحالةرحلةالتطيلى:جنلامين26

العبرىالأصلعنترجمهاام(،ا-173هـأو)165)561-956

المطبعةا،طC.5حداعزراملحقاتهاوكتبحواشلهاعلىوعلق

.ام9اهـ/43645بغداد،الشرطة

متدمهمعالعرليةباللغةالسامريةللتوراةالكاملالنصالساهرية:27-الئورا

ترجمةوالعبرانيه.السامريهالتوراةبينمتارنهودراسهتحل!لية
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.دبهاوصكرفناثمرهاالصورىإسحاقالحسنأيوالسامرىالكاهن

اهـلم893مصر،الألصاررداالناشرا،طالصتا،حجازىأحمد

ام.789

لنشرثجامعينلجنةوالنلممفة،اللينلينالنزاعتصة:الطويلتوفثقص.28

الأدالط.مكتبةوالأحهتماسكلة،النلممفيةالسلسلة،العلم

.دوتعليتاتترجضة،الوسيطالعصرفىالثهودىللنكرمتدمةفيدا:جورج92

تحتالناشرد.وخرجهالشر!نى،أحمدوعباسالناثمارسامىعلى

المعارفمنائمأةالأسلا!ة،كالنلسفةرتلألرهاليهودىالنكرعنوان

.ام729،الأسكندرية

الممعردية،النيصلبمجلةهتالةوالسملمون،ميمونبنموسىظاظا:!حسن03

5991.ايريل221،(لعدد

النيصلبمجلةمتالة،ميمونبنوهوسىالحائرونظاظا:حسن.ص31

.ام599مايو،222العلدالسعوثيه،

فىالغربىوالفكرالشركىالفكربينأرسطو:إبراهيمكاملحسن!حسن32

جامعةالبناتكلية،منشورةغيرهاجستيررساله،الحدثالمحصر

iاهـ/.01iشمس،عدن iاe*

ومنكرىأرسطاطاليسبدنالعلويهالآئارالراهيم:كاهلحسنحسن33

عدنجامعةالبنانكليهمنشرره،غيردكدوراهرسالةا!سلمدن،

.4991،شمس

العهدالعصور،عبرالنلسنةمناليهودموقفإبراهلم:كاملحسنحسن34

.ام9هـ/714179ثتهلدة،-الجليد

،حسانتمامد.ترجمة،التاريخفىرمكانتهالعربىالفكرأرليرى:حملاسى35

العامةالمصريةالمرسسة،حلمىمصطنىمحمدد.مراجعة

والنشر.والطباسكةوالئرجمهللت!أليف
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علطوعلقثعرلعةإلىنمكهالارو،فىالنلسنهتاريخبور:دىجتها.36

المصرلهة،النهضةمكتبةطه،،ريدةابوعبدالهادىد.محمد

ام.0549

دار،الوسطىثعصورفلم!فةفىرشدابنائرالخضيرى:محمود37!ينلي

.8391رالتوزيع،للنائمرال!دافة

الناطمىالعصرفىمصر:فىالنمةأهل:سلاممحمودشافعىسلامص.38

دارام(،1-740255هـلم)467-648الأيوبىوالعصرالئانى

.ام829،المعارت

فىالعربىثيهودى!تعارنمنصفحالاالذطىالعصر:شعشوعحمملح93

والتوزيعوالنشروالطباعةلللرجمةالماثمرقمطبعة\،ط،الأندلس

.9791،ابيبئل

المللربهاشهحزملابنوالنحلوالأهواءالمللفىالنصل04-ألاثمهرستانى:

0'4،لبنانلمحلروتالمعرفةدارللشهرستانى،والنحل Y/اهـ

.ام839

المعارفدارطه،وثكلا!يه،النلسفيةالمذاهبفىتجلدد:العراقى41-عاطف

م.8391مصر،

الفكرأعلاممعجمضمنمقالة)موسى(:ميمونابن:العراقىعاطفص.42

ايراهحتصددرالمصررس،الأمملالذةمننخبةإعداد،الإنسانى

41،للكتابالعامةالمصريةالهيئةمدكور، 9 A.

دار،اليهودىالدشىالنكرفىالاسلامىالأئر:قنديلأحمدص.عبدالرازق43

الأرسط،الشرقبحرثمركزمعبالاشتراكبالقاهرةالنراث

ام.اهـ/404849

رمنقحهمزيدة8،طالأسلام،فىالفلسف!الفكرنشأةالنشار:سامىعلىص.44

ام.799مصر،المعارفدار
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الماثماهدةالأمورفىوالأعدبارالافأدةكمالياليغدادى:45-عبداللطيف

مصر،النيل!ادىمطبعةطا،مصر،بأرضالمعاينةوالحواث

اهـ.286

الأسفارفىالأسنارحملسكنالمغنىكتالهادهنيلهاللقعلومإحياءطلغزالى:46

النضلاثىاللهنز!للعلامةالأخبارمنالأحياءفىهالخريجفى

الآياتفخرجةجديدةطلعةالعر!ى،الحم!نينسكبدالرحيم

.ام869اهـلم604،ليلان-ليروتالعلميةالكشدار2نية،اثدر

والأبالعشرةوأثدواعدثممعادةكيمهاءومعهالضصمنالمنلذ47ءلغزالى:

ومحمدالعلاأبوهصطفىمحمدوتعليقوتحقيقلثدح،الدهنفى

1هصر،الجندىمكتبةجابر،محمد ivr.م

0913،صبيحسبهلىمحمبومطبعةمكلبلأالاسك!قاد،فىالأقتصاد48-الغزالى:

ام.هـ/719

الدينبدرمحمدللسددالحكمنصوصو!ليهللنارابىالمجموع:-النارابى94

مصر،السعادةمطبعةا،طللنأرابى،الحكمنصوصعلىالحلبى

ايم.9اهـ/32570

صبيح.علىمحمدوهطبعهمكتبه،الفاضلةالمدينةأهلآراء05-الفارابى:

رعلىلهقدمرأرممطاطاليس،أفلاطونالحكيملنرأيىب!نالجمع:51-الفارابى

الكائوليكله-المطبعةالمائمرلىدار2،طنالر،نصرىألبيرد.علط

.ام689لبناق،ب!روت

ام.309،الإسكندريةوفلسنته،رشدابن:أنطوننهرح52

29الحدبثه،الحريةمكنيةرمدارسه،الكلامعلمعون:بديرفبصل.ص`0 A.ام

العثمانى،الغزوحتىالعربىالفتحمنمصرفىالبهود:قاسمعبدهفاسمص.54

أم.879،والتوزيعوالنشرللدراسأتالفكردار،طا

التاهرة.الم!لب!مك!بةالحكماء،بأخبارالعلماءإخبار55-القفطى:
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بنوموسىرشدبنلونالمنماثيةالنلسنةملامحسكبدا!هالر:احمدمحمدص.56

ام.199،الاسكندريةالجامعيةالمعرفةدار،ميمون

للكناب،العامهالمصريةال!لثةا!أنلالس،فىاليهودعبدالمجيد:يحرحمحمد57

ام.237079،-ال!دافهةالمكتبة

سكباس،إحسانتحت!سكليهاوالنهلالوفياتفواتالكتبى:شاكربنهحمد58

9هلبنان-بيروتصالردار 7 tام.

الاسلامهة،الئفافةجمطة،المغربفىالأسلاميةالفلسفةعلاب:محمدص.95

8i f.ام

مطبد،،والمغربالمغمرلىفىالاسكلفلاسنهتاريخ:جمعةلطنىمحمد6"

.امأهـ/345279مصر،المعارف

وفلاصةرفمدابنرأىفىوالنلسفةالدينبلن:موسىيوسفمحمدص.61

أم.959مصر،المعارفدارالوسلط،العصر

جامعةمطبعة،لاىحسينأ.د.لحقيى:الحائريندلألةميموق:بنموسى62

.ib)729أنفرة،

اللهوجودإ-تباتفىوالعشررقالخمسالمقدمالا:ميمونبنموسى63

د!ةمنجسمفىكوهأوجسمايكونأنمنوللزيههووحدانيته

وفدمالكنابصححالدبريزىللحكيمالمقدماتلالكوشرحالحانرين

1413مصر،للتراثالأزهريةالمكلبةالكوئرى،زاهدمحمدله

ام.هـ/399

النلسنةفىجلينوسعلىالقرطبىميمونبنموسىرد:ميمونبنموسى64

مايؤهوف.رماكسشخلابوسفد.صححهالألهى،والعلما!أولى

الادابكليةمجله-الشرقيةللا*لأرالفرنسىالمعهدمطبعه!391،

.ام379المصريه،الجامعة

والنشر.والدرجمةالتاليفلجنة،بدرانمحمدالحضارهقصه:ديورانصصل65
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امرمحؤ4اإصراداتمن

الإصرانيليةالنبوةظاهرة*

التعريبجامع*

القرمىالحساب*

الإسرانيليةالشخصية*

الدينيةالصهيرنية!!

الصهيونيةالحركة*

الإسرانيلىالمجتع*

الزاماتاورحقانقاسلام*

الشرقىالمهجرأدب،

والشىءوالفكرالكلام*

العبريةالمختصراتتاموس*

والعىليةالعبرانيةاللغةبينالمرازنة*

أيسربوسياتحكا*

الإسراثيلىالعربىللصراعالدينىالبعد*

الأردـيةاللغةفىالقرآنيةوالتناسيرالتراجماجماهات*

مصرفىاليهوديةوالمعابدالجنيزا*

العربالسكانطردفىإسرانيلسياسة*

اليهوديةفىالدينيةالرموز*

الوسطىآسيافىالإسلاميةالجمهوريات*

والمستقبلالحاضر

الكرديةالمشكلةيم!

الايرانىالمسرح*

إيرانيهودعندالفارسىالأدب*

الإسرانيلىالجث!داخلالعلمانىالدبنىالصراع*

الكومنولثفىوالصراعاتالمسلمةالأتليات*

القصيرزالعبردةالقصةفىالفلسطينيةالشخصية*

حسنخليفةمحمد/أ.دكأليف

أرسلانترهأرنالنصوصوشرح!قيق

غديرأبومحمودمحمد/أ.دترجمة

حسئخليفةمحمد3/أ.تاليف

غديرأبومحمودمحمد/أ.دترجمة

حسنخليفةمحمد/3أ.تأليف

صالحأحمدمحمد/د.ترجمة

عامريوسف/د.ترجمة

الربيعالرحمنعبدمحمد/د.تأليف

الضالعصالحمحمد/د.ترجصة

سلاممحمدشعبانلمدـ.إعداد

هولدىمحمودأحمدد./العربيةإلىنقله

محجوبعلاحد./ودراسةترجمة

حسنخليفةمحمدأ.دـ/تاليف

إبراهيمالحميدعبدسمير/أ.دتأليف

سراجالنبوىوالأستاذحسنخليفةأ.د/محمدتأليف

صالحأحمدمحمد.دوتعليقترجمة

الشامىاللهعبدرشادأ.د/تأليف

متولىفؤادأحمدأ.د/تاليف

فهمىمحمدهولدا.ود

منصورالدينعلاءمحمدأ.د/وتعليئترجمة

.علوبالوهابعبد.د/تأليف

المنعمعبدالديننورمحمد.د.أ/ترجمة

غديرأبومحمودمحمدأ.د/تأليف

فهمىمحمدهويدا/د.تأليف

صميددعلىمحمود./دتأليف
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الفلسطبنىالإنسانحقوقوانت!هافىأدومبممعالبةمسنرطنة8

المسنياس"المومففىدراسةعصر،يهود*

الإسرانبلىالدينىالنكرفىالحربفلسفة*

والحأضرالماضىبينالتركمان8

الإشلاميةالحضارةعللاليهودـفى*

اليهرديةالعبادةفىالإصلاميةثيرا!التأ*

اليهودـية!ر

والمناكرةالمحاضرة*

(العدرـالآول)إيرانيةتضايا*

العبرسةالبلاغةفىالع!ميةالتأثيرات،

"1"برالإسرائيليةالخابرأتوأزمةأكتريرحرب،

نلسطينعلىالصرأعمستقبل*

العدوـالثانى()الإيرانىتيجىالاسمراالتقىلر*

الأندلسىالعبرىالشعر*

الفلسفيةالمصطلحاتمعجم*

وموأطنهمسانلهالشأنضمير*

الهاليةالتوراهمصادـرفىإملاميةرؤيةكال!هرديةالإسلامعلاقة*

والعبرلةالصليةبحرربينمقارنةعوتيةدراسةالشعوىالإيقاع*

القاهرةجنيزانىدراسات*

الجواليقىعندالمعجمىالتغير*

تركيافىالحزييةالحياه*

الإسرائيلية"السياسيةالشفرة!حلالتعصبفيروس*

الساميةاللغاتفىالناقصللفعل!التأصيلىالمعجم*

الوسيطةاليهوديةالتفاسيرشالإسلاميالتأليريم!

والاقتصاديةالسياسيةالمشاكلالخزربحر*

إيرائية!نالر"وجهةالحضاراتحوار*

المضرقرسالةلمجلةالتحليلىالكشالى8

محكمة،دررمةمجلة"المشرقرسالة*

اللهوهبمحمودالوهابعبد/دـ.ترجمة

الظاهر.عبدمحمود/د.تأليف

إدهـسىجلاءمحمدأ.د/تأليف

عوضالعفلزعبدأ.د/ترجمة

القوصىعطية.ر/أتأليف

الجرحىسالممحمدأ.د/ترجمة

كحرمحمدأ.دـ/نأليف

قنديلالرازقعبد3/أ.العرليةإلىنقله

المنعمعبدالديننورمحمد.د/أإعداد

سلاممحمدد.شعبانتأليف

غديرأبومحمردمحمدأ.د/ترجمة

الربيعىالرحمنعبدبناللهد.عبدتأليف

المتخصصينمنمجموعةإعداد

المتخصصينمنمجموعةوتأليفإعداد

المنجمعبدالديننورمحمدأ.د.:تاليف

حسينرمضانالرحمنعبدد.فاطمة:تأليف

حسنخليفةمحمد.أ.د:تأليف

المجدأبوإبراهيمليلى.د:تأليف

سراججبرالنبوى.أترجمة

الشذرصالحطيبة.د:تاليف

اللهعوضمحمدالعزبزعبد..دأ:لأليف

اللهوهبمحمؤالرهابعبدد/نبتسرترجمهأولك:تاليف

الجليلعبدصابرعمر..دأ:تأليف

حسنمخليفةأ.د/محمدوتتديممراجعة،هوسدى.د/أح!دأترجمة

المنعمعبدالديننورمحمدأ.دلمإشرأف

المنعمعبدالديننورمحمدإسر
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التاريخمدىعلىاليهودءعلماأهممنواحد!بالدراسةالكتابهذايتناول

وغيره"الحائريندلالة"صاحبميمونبنموسىالمصرىاليهودىالعالموهو

كلاميةأسسعلىاليهودىالدينىالفكرصياغةأعادتالتىالأعمالمن

للدينوشارحة،الإسلاميةوالفلسفيةالكلاميةبالاتجاهاتمتأثرةوفلسفية

شرحاالدينشرجفىالعامالإسلامىبالاتجاهتأثر!عقليةأسسعلىاليهودى

الحكمةبينالاتصالثباتوإ،والعقلالنقلبينالتوفيقوتحقيق،عقليا

الدينوفلاسفةالكلامءعلماكباروضعهاالتىللأسسوفقا،والشريعة

وغيرهما.رشدوابنالغزالىحامدأبىأمثالالمسلمين

والنفس.،والطبيعيات،الإلهياتلموضوعاتوافيةذراسةالكتابوقدم

والفلسفية،الكلاميةالمناتشاتفىالإسلاميةالمؤثراتموضحاوالأخلاق

الإسلامية.والفلسفةاليهوديةبينللتوفيقاليهوديةوالمحاولات

الإسلامية.بالفلسفةاليهوديةالفلسفةعلاتةيحددأنالكتابحاولكما

المدارسويحدد،الإسلامىبالفكراليهودىوالفلسفىالدينىالفكرويربط

الفكرهذااعتباريمكنبحيثاليهودىالدينىالفكرتطورفىالمؤثرةالإسلامية

.اليهودىالمجتمععلىلهوانعكاسا،الإسلامىللفكرامتداد(

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	الفهرس



